
E R Z U R U M A Ğ Z I İ L E 

" H Â T E M İ T Â ' I M A S A L I " 

T U N C E R GÜLENSOY 

Elimizdeki "Hâtemi Tâ'i Pâdişâh" adlı masal, Türk folkloruna  bü-
yük hizmetlerde bulunan, her gittiği bölgeyi köy köy, ev ev dolaşıp, 
"Tanrı misafiri"  olarak konakladığı yerlerde derleyicilik yapan ve halâ 
da bu görevi zevkle sürdüren Prof.Dr  Ahmet Edib Uysal'ın 1974 Ağus-
tos'unda, Erzurum'da, yaşayan son büyük masalcı ve meddah Behçet 
Mahir'in ağzından derlediği birinci varyanttır. Masalın orijinal bandı, 
Texas'ın Lubbock adlı şirin bir şehrinde bulunan "Texas Tech Univer-
sity"nin "İngilizce Bölümü"ne bağlı "Archive of  Turkish Oral Narrati-
ve"in kolleksiyonundadır. Adı geçen arşivin kurucuları Ankara'dan Prof. 
Dr.Ahmet E. Uysal, Lubbock-Texas'dan Prof.Dr.Warren  S.Walker 
oldukları için, arşivin adı önünde (Uysal-Walker) adları yer almaktadır. 

Bu masalı, Texas Tech University'de "Araştırmacı" olarak bulundu-
ğum sürenin bir bölümünde dinleyerek, fonetik  alfabeyle  yazıya geçirmiş-
tim. Arşivde, masalların yalnız modern Türkçe ile yazdmış metinleri ve 
ingilizce tercümeleri bulunduğu için, elimdeki bu malzemeyi değer-
lendirerek, Türk dilcileri ile folklorcularına  sunmayı görev bildim. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, bu metin, masalın birinci varyantıdır. 
"Hâtemi Tâ'F'nin ikinci varyantı, yine Behçet Mahir tarafından  1977 ydı 
içersinde Ankara'da anlatdmış olup, orijinal bandı "Kültür Bakanlığı-
Millî Folklor Araştırma Dairesi"nin arşivinde bulunmaktadır. Ancak, 
bu band henüz dinlenip, fonetik  alfabe  ile işlenmemiş olduğu için, ara-
daki farklar  belirlenememiştir. 

Masalın metnini Behçet Mahir'in ağız özelliklerine göre verdik. Beh-
çet Mahir, doğma büyüme bir Erzurumlu olduğu için de masalın başına 
"Erzurum Ağzı i le" kaydını koyduk. 

Giriş bölümünde, masalı yürüten Hâtemi Tâ'i ile onun arayıp bul-
duğu ve hikâyelerini kendi ağızlarından dinlediği altı kişinin kimlikleri 
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belirtilmiştir. Aynı zamanda, masalın seyrine göre yer alan 2. ve 3. dere-
cedeki kahramanlarla, masalda geçen önemli-önemsiz hayvan, eşya ve 
yer'ler sırasiyle gösterilerek, halk edebiyatı araştırıcılarına kolaylık sağ-
lanmıştır. Masalın dil incelemesini yapmayı yine üzerimize alıyoruz. 
Diğer özelliklerin incelenmesini de masallar üzerine çalışan değerli "halk 
debiyatı" araştırıcısı meslektaşlarımıza bırakıyoruz. 

* 
* * 

Burada, "Archive of  Turkish Oral Narrative" deki varyantını ver-
diğimiz "Hâtemi Tâ'i" masalında, birinci derecede yedi kişi bulunmak-
tadır. Bu kahramanlar sırasiyle şunlardır: 

1. Hâtemi Tey (masala adını veren kişi olup, diğer altı kişiyi tek 
tek dolaşarak, onların hayat hikâyelerini öğrenir.) 

2. ğıs pâdişâhı, 
3. cevherfürüc  (mücevherci, sarraf) 
4. iki gözü emma (âmâ) bir arab, 
5. mezin (müezzin), 
6. esgici (sabahtan öğleye kadar ağlar, öğleden akşama kadar da 

katda katıla güler.), 
7. dünyaya küsmüş bir şahzade (şehzâde). 

* 

Masalda 2. ve 3. derecedeki kişilerin de zaman zaman önemli rolleri 
vardır. Bu kişiler, gerek konuşmaları ve gerek davranışları ile, kısa bir 
süre için olsa bile, masalı yürütmekte, dinleyiciye bazan öğüt de ver-
mektedirler. 

"Hâtemi Tâ'i Masalı"ndaki 2. ve 3. derecede yer alan kişiler (kah-
ramanlar) şunlardır: 

1. (fakir  bir) devriş, 
2. heznedar (Maliye Bakanı), 
3. başvezir, 
4. meclisden birisi (bu birisinin konuşması üzerine Hâtemi Tâ'i 

yola çıkar), 
5. bezirgan (kervanı soyulur), 
6. devriş (2. derviş), 
7. şeyik (=şeyh) karmca^basmaz efendi  (soyguncuların eleba-

şısı), 
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8. 2. dervişin karısı, 
9. dünyaya küsmüş şehzade'nin şeyhi, 

10. peri ğızi; ğırK^/tene peri, 
11. zengine ortak olan fıkare, 
12. hacı veli isminde bir zaT (bir eKtiyar), 
13. cadı/câzi (eskicinin karısı), 
14. müezzinin babası, 
15. şeyig ( = şeyh) (ehdiğaT şehrindeki teKkenin şeyhi), 
16. hasan ânın ğızi (müezzinin 1. karısı), 
17. eKdiyar pir (2. şehirdeki tekkenin şeyhi), 
18. ikinci kız (müezzinin 2. karısı), 
19. müezzinin râba (?) şehrindeki (bezas tükani)nin bulunduğu 

yerdeki yüz bezas esnafı;  tükan ğonşuları, 
20. üçüncü tekkenin şeyhi (ekdiyar pir), 
21. ama arabın babası (ğatırci), 
22. bir eKdiyar pir (ama arabı zengin eden kişi. Aynı kişi cevher-

fürücün  de babası olarak karşımıza çıkıyor.), 
23. ürüyan bir ğıs (sihirli dağda), 
24. (sihirli dağın içinde) eli ğılıçlı bir ğız, 
25. (cevherfürücün)  aççisi ( = aşçısı), 
26. ondört mücevherci (yedisi önce, dördü sonra ölür), 
27. ğırK dene deliğanni. 

Masalın diğer bir özelliği de kişiler kadar önemli hayvan, eşya (si-
hirli ya da normal) ve yer'lerin bulunmasıdır. İlk bakışta önemsiz gibi 
görünen bu üç unsurdan bazıları, masaldaki kişilere ya da masalın bir bö-
lümüne hakim olmaktadır. Bu üç unsurdan önemlileri, masalın akışı 
içersinde sırasiyle şunlardır: 

1. mercan tesbeh (önemi belirtilmemiş), 
2. ğolçağ (önemsiz), 
3. örs kekic (önemsiz), 
4. şeyhin bahçesi, 
5. vâşi bir korğ^teve, 
6. yemen ölkesi, 
7. şeyhin bahçesindeki havuz (suyu sihirli), 
8. bağdad, 
9. han (önemsiz) 

10. külhan (önemsiz), 



4 0 6 TUNCER GÜLENSOY 

11. Şaraba (önemsiz), 
12. saraylar, 
13. apartuman (bazan sarayın yerine kullanılıyor), 
14. küp (sihirlidir. Cadı kadın içine biner ve uçar), 
15. mezerlig, 
16. cami, minare, 
17. deveden böyüg bir ğuş (müezzini minareden alıp götürür), 
18. bir şehir (ehdiğaT şehri; 1. şehir) 
19. aççi tükani, 
20. teKge (1. şehirde), 
21. bir şehir (râba (?) /veba ( = vefa  ?) şehri) (2. şehir), 
22. teKge (2. şehirde), 
23. müezzinin şehrindeki (bezas tükani), 
24. dakıl /dekil ( = para kasası), 
25. müezzinin gittiği 3. şehir, (yıldız şehri), 
26. bir çeşme ya da punğar, 
27. ğalabalıK bir ğahve (3. şehirde), 
28. para kesesi (müezzinin), 
29. amanaThana (ya da 3. tekke), 
30. yedi tane ğatır, 
31. 2.puflar, 
32. dağ (sihirli), 
33. (dağın içinde) bir kevgiri bina, 
34. (dağın içinde) havada dönen büyük taşlar, 
35. (dağın içinde) bir tahdigah, 
36. devrüşün ğızın koynundan aldığı (bir siyah ğuti), 
37. (dağın içinde) bir demir ğapi, 
38. siyah kutudaki sürme (sağ göze sürülünce yer altındaki her 

şeyi gösteriyor. Eğer iki göze de sürülürse, gözleri kör ediyor), 
39. tavanında halka asılı oda, 
40. seyrangah baççası, 
41. çalağan ( = atmaca), 
42. yarısı kırık kılıç. 
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HÂTEM TÂ'Î 'NİN HAYATI VE KİŞİLİĞİ 

Asıl adı Hâtim al-Tâ'i b. <Abd Allah b. Sa'd olan Hâtem (Hâtim) 
Tâ'î, islâmdan önce yaşamış ve cömertliği ile tanınmış bir şâir ve şeh-
zadedir. VI: yüzyılın ikinci yarısından VII. yüzyılın başlangıcına kadar 
yaşadığı kaydedilir. Şâirlerden al-Nâbiğa, Bişr b. Abî Hâzim, cAbid b. 
al-Abraş ile aynı çağda yaşamış, muıâva faziletlerinin  yüksek mertebe-
sine erişmişti. Bilhassa misâfir-severlikte  ve cömertlikte, kendi ihtiyaç-
larını düşünmeyecek kadar, ileri giderdi. Kendisini aşırı israflara  kadar 
götüren bu meyil daha genç yaşında belirmişti. Babasını pek erken kay-
betmiş olan Hâtim, bu israfı  yüzünden, yanında yaşadığı büyük babası 
tarafından  terkedüdi. Menkıbelerde islâmiyetten önceki Arap tipinin 
ideal bir örneği olarak tasvir edilmektedir. 

Cömertliği atasözü halini almıştır: Birisinin cömertliği övülürken, 
acvad min Hâtim  (Hâtim'den daha cömert) denilirdi ve kendisi de al-
Cavad ya da al-Acvad lakabı ile anılırdı. Ölümünden sonra dahi meza-
rına gidip, misafirperverliğine  sığınanları barındırmakta olduğu hikâ-
ye edilmiştir. Bu mezar, pek muhtemel olarak, Vâdî Hâ'il kenarında 
Tunğa'da bir dağ üzerinde bulunuyordu ki, Hâtim'in ömrünü de orada 
geçirmiş olduğu hikâye edilir. Mezarın sağında ve solunda, her iki tara-
fında,  dörder tane taştan yüz tasviri varmış. Bunlar, Mascüdî'ye göre 
saçları dağınık genç kız yüzleri olup, mezarın üzerinde bâkiya (ağlayıcı 
kadın) timsalleri imişler. Mezarın yanında Hâtim'in misafirlerini  ağır-
lamak için kullandığı kazanların kalıntıları da gösteriliyormuş. 

Hâtim'in şiirlerinin pek çoğu bencillikten sakınmanın ve cömertli-
ğin övülmesiyle ilgilidir. Bugünkü şekli ile, kendisinin olmayan birçok 
şiirleri de içine alan divaninin aslında daha büyük olması muhtemeldir. 
Hâtim, bu kişiliği de, edebiyatta adı çok geçen bir tip hâline gelmiştir. 
İran'da pek şevden bir hikâyenin Kışşa-i Hâtim Tâ'î [bir de'Kışşa-i 
haft  sayr (sucâl)-i Hâtim Tâ'ıJ'nin kahramanı oldu. Bu hikâye, D.Forbes 
tarafından,  Londra'da 1830 (Orient. Trans. Fund.)'da Kalküta baskıla-
rından (nşr. G.J.Atkinson, 1818 ve 1827) hayli farkh  bir metne göre, ter-
cüme edilmiştir. Haft  inşâf-i  Hâtim Tâ'î isminde bir eser bunun zeylini 
teşkü etmektedir. • 

Hâtim'in hayatını ve yaptıklarını, daha kısa bir surette, tasvir eden 
bir eser de Husayn Vâ'iz Kâşifı'nin  (ölm. 910-1504 /1505) Kışşa u âşâr-i 
Hâtim Tâ'î ya da Rişâla-i Hâtimîya (nşr. Schfer,  Chrest. Persane,  I 173 
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v.dd.) adlı eseridir. Bu hikâye, Dâstân-i Hâtim Tâ'î (İstanbul 1272) adı 
de, Türkçeye de tercüme edilmiştir. Kuzey Türkçesine tercüme edilmiş 
bir sureti de 1876'da Kazan'da basılmıştır. (Bu konuda fazla  bilgi için 
bkz. C. Yan Arendonk, Hâtim  Tâ'î,  İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 5 / l , s. 
371-372). 

* * 
* 

METİNDE KULLANILAN ÇEVRİYAZI İŞARETLERİ 

a 
â kapalı a. 
â uzun a. 
â kısa a. 
a ince (palatale) a; (a de e arası), 
â ince, uzun a. 
â yuvarlak a. 
b 
c 
Ç 

d 
e 
e kapalı e; (e ile i arası), 
e uzun e. 
e kısa e. 
o 

e yuvarlak e. 
f 
g öndamak g'si (palatale) 
ğ artdamak g'si (velare). 
ğ ğ de ğ arası ünsüz, 
ğ zayıf  söylenen g. 
h 
h kalın ünlülü sözcüklerde artdamakta, ince ünlülü sözcüklerde orta 

damakta oluşan hırıltılı, sızmalı bir ünsüz olup, k ve h'den değiş-
medir. 

h hırıltılı, sızmalı bir öndamak h'sidir. 
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1 uzun ı. 
ı kısa ı. 
ı ince (palatale) ı. 
j 

k öndamak k'si (palatale). 
k artdamak k'si (velare). 
K patlamasını kaybetmiş olduğu için g'ye yakın duyulan öndamak 

k'si (emplosif). 
K patlamasını kaybetmiş artdamak k'sı (velare-emplosif). 
K gırtlak k'sı (laryngal). 
1 
\ kalın ünlülü kelimelerde dilin avurtlara doğru genişçe yayılması Ue 

teşekkül eden 1. 
m 
n 
n genzel, öndamak n'si. 
o 
ö uzun o. 
o kısa o. 
9 ö'ye yakın ince o (palatale). 
ö 
8 uzun ö. 
ö kısa ö. 
P 
P patlamasını kaybetmiş olduğu için b'ye yakın duyulan emplosif  p. 
r 
s 
9 
t 
T patlamasını kaybetmiş emplosif  t. 
u 
ü uzun u. 
ü kısa u. 
û bulanık u (o ile u arası), 
u ü'ye yakın ince u (palatale). 
ü 
ü uzun ü. 
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ü kısa ü. 
v 
y 
z 

ünlüler üzerinde uzunluk işareti. 
— ünlüler üzerinde kısalık (süreksizlik) işareti, 
v̂ z ünlüler altında ikiz ünlü işareti. 

iki kelime arasında bağlantı (liasion) işareti, 
ikiz ünlü (dipbthong) yapan yarı ünlü işareti. 

' kendinden sonraki hecenin vurgu işareti. 

"HÂTEMİ TÂ'İ PADİŞAH" MASALI 

Band no: 10-11 (1 ve 2. yüzleri) 
Derleme no: 1974 
Anlatan: Behçet Mahir 
Derleme yeri: Erzurum 
Derleme tarihi: 13 Ağustos 1974 

dünyâya gelmiş geTmiş, sâde^bir o ^ m i gelmiş geTm'iş. n'eler gel-
m'iş, neler getmiş, dünyâya. 

şindi hâtemi teye başlayâlım: 

hâtemi tey bir hükümdar, pâdişâh w ı d ı . el açan bir sâhila yüz lira 
ehsan ederdi, günnerin bir günün'da hâtemi teyin sarayına bir düşgün, 
bir sâhil devriş çıKdi, "hak rızâsı üçün" diyüb, elini uzaTdi. hâtemi tey 
emir verdi: "yüz l i r a w d a şu adama verin!" diye. kesdder bir mekbuz, 
heznedardan yüz lirayı aldı. aynı bu devriş meğer 'çoğ tahsüli, kalendar 
bir devriş idi. kesüen mekbusa bakıP, atılan hadlere, imzaya bakıP, 
evleden sonarda ayni ol^/VeziyeTde bir mekbüz kendisine düzdi, hez-
nedardan yüz lira evleden^sona daha aidi. bunda hatemi teyin ve vezir-
lerin heç haberi olmadi. yalnız, giden mekbusa ğarşılıK heznedar yüz 
lirayı verdi, mekbusi aidi kasaya, ikindide girıewgle, yemiye üş defe. 
sabağı elini uzadıP hâtemi teyden aldığı ehsan evleile ikindiyi bunnarın 
gözüne görüKmeden habersizlijn gendi gendine mekbuz düzereK, iki 
oyuni^da aidi. yemiye üçyüz lira aidi. bir sene ele devam, üçyüz lirayı 
aljP. bir sene temam^oldı. hâtemi tey meclisini cem^eder'eK, hazne-
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deki varlığı hesaba ğoydular. varlıK noksan çıkdi, para. heznedara: 
"nerede bu para?" 

diyiP, sordi. heznedar, mekbuzlari ğoyuP hâtemi teyin önüne: 
"efen'dim,  yemiye üçyüz lira verdirdiniz, bu parayın ikiyüzünü he-

saba ğoymir ̂ misiniz ?" 
hâtemi tey dedi ki: 
"yüzünü ğabulv^ederem. ben verdim, lakin ikiyüzünden haberim 

yok!" 
"bdmem dedi, efendim,  sizin mekbusu, sizin imzanız geldiKden 

so'na, benim vermem lazım!" 
ezer başvezir, ezer hâtemi tey imzalarım, hadlerini kendilerin görü-

yüer. bunnar çoğ bir ecâyiP hala düşTüler: 
"bu nasıl bir barmaK^ki benim heddime, imzama imza atıyor ?" 

diye, nâ'yet araşdırdı hâtemi tey, bu usulsuz devrişi bulamadi. meğer 
devriş araşdıran helğın içinde dolaniyordi. ama nasıl 'eyle bir tedbdi^ 
ğıyaf  olmuş^ki bunun bu devriş olduğuni bir gendi büiyor, b i r i d e 
yâradan allah bdiyordu. bulamadığları kimin, hâtemi teye: 

"efendim yoKdur, dedüer. bulamadığ." 
hâtemi tey merağlanıb meclisine: 

"bu ada'mi 'bir bulduruP^da soramadım, bu adam ne^'ğadder 
bir görgüli, bilgili adam!" 

fikirde  uyanığ çoK^olur. birisi meclisden ayağa ğalKıP, hâtemi 
teye şeyle seslendi: 

"efendim,  bu devriş bu ölkenin içinde yirmidörT salıatda ğaçacaK^ 
olmadı, yalnız, sen bunun ğusuruni effedersin'se  çıKar sizin ğarşınıza." 

" ey le^mi? " 
"eveT!" 
"ğorkudan tebdili^ğıyaf  olmuşdur. muhağğak^ki bu halğın içinde 

bu adam da dolanıyordur." 
elâneT^/etdirdiv^ki: "her^kim, bir sene ele devam, benim hezna-

darımdan üçyüz lira almışsa, aldıği para bağışlanmışdır. karşımıza gel-
W 

mesi ricâ^yOİunur!" 
tellalların ilanını duyan bu devriş haman tellala "benim!" diye, 

çıKdi. hâtemi teyin ğarşısına çıkardılar, hâtemi tey bakdı^ki, eveT, 
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sabahdan sabağa bir sene gelen devriş. 
"baba!" 
"buyurun efendim!" 
"sen yevmiye elin aşdın, sene yüz lira ehsan etdirdim. bu evle ile 

ikindiyi neye^aldm? sebeb neydi? benim heddime nasd hedd^atdm?" 

"efendim,  elde bulunan beyde bulun'maz. (el^âlem) derler, bülmü-
yoı^musun padişahım?" 

"eveT, hele at bakahm!" 

kalemi eline alan devriş, hâtemi teyin heddini at'Tı. ve başvezirin 
heddini atTı. bakTılarwki "evef,  had bizim, imza bizim, mekbuz bi-
zim! baba, ben seni efvetdim!  dedim dedim, ikrar etdim, inkar \_,ede-
mem. sen azad^olmuşsandır!" 

"bâş^üsTüne efendim!" 
"aldığın da sene bağışladım, fyadi  giT. bir^dâ beyle iş işleme!" 
devriş hâtemi teyin sarayından inerkân, hâtemi tey meclişine şeyle 

seslendi: 
"benden dâ edâlet'li, merhameTli bir kimse gelmişimi dünyâya? 

beyle bir suşlunun suçuni afveTdim,  bağışladım!" 

meclisden birisi ayağa ğaKdj: 
"ey^efendim,  atalardan ğalan söz unudulmaz. 'ne^diyor: (meğ-

'rurlanma pâdişâhım, senden böyük hâlik 'var!) senin etdigin eylik^de 
'heç. 've, senin edâletin, merhametinwde heç. bu kevni mekanda neler 
var, biliyor^musun ? gidersin efendim,  ğıs pâdişâhının melmeketine. 

\J  _ w 
ğıs pâdişâhi 'havtada iki köle aliP, birini evlıP, birini azad^ediyiP! 

w 
azaT etdigi köleye b in w nira ehsan ediyir. bin^nira veriyi. g e t w ' o ğıs 
pâdişâhının merhametine bak, onun edâletini 'gör, ondan sona sen seni 
söy'le, ğonuş!" 

hâtemi tey, bu adamın bu cevâbına 'eyce kederlendi: 
"yâ, ben derdim benden vergili bir hökümdar yokTur. demeK var^, 

imiş. lâzımdır^ki bu ğıs padişahıni görmem bene lâzım." 
hâtemi tey devriş ğıyâfetine  giriP, yerine bir 'vekil tâyinwedib, 

devriş ğıyafetinde  ğıs pâdişâhının ülkesini, yoluni duTdi. amma eyle bir 
ğılığa girmiş^ki, bunun hökümdar olduğuni bir allah billyir, b i r i d e 
gendi, kimse bilmiyordi. 
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hekaye dillerde tez, yıllarda gec^olur. güne bir menzü bu giden 
hâtemi^tey padişah, günnerin bir gününde, 'ğız padişahının toprağına 
yetişdi. ama, min, binnerce gören halK buni bir devriş biliyordu, höküm-
dar olduğuni kimse bümiyir. suval^etdi, ğıswpâdişahının serâyını gös-
derdiler. ğuşluK vakdiyîdi. desdür alıP, ğıs pâdişâhının serayına çıkıp, 
selam^verdi meclise, ğıs pâdişâhına yakın gider'kân, pâdişâh: 

"buyurun devriş!" diyip, ğıyaf^etdi.  yer gösderildi, oturdular, dev-
rüş^ile ğıs pâdişâhı ğonuşurkan, ğıs pâdişâhı bakTı^ki, "bu devrüş, 
am ma devrüşe benzemiyor bu adam. çün'ki, löğatindan, ğonuşulundan, 
sözlerinden annadı^ki bu ol'ğun ve ireli gelen tanınmış bir adam. bak-
sene hale, söze. hale ğonuşüna bak!" diyince, ğıs pâdişâhi devrüşün gü-
zel nâzeketle ğonuşmasına şeyle devrüşe seslendi: 

"devriş baba!" 
"buyurun efendim!"  dedi. 
"har^ne^ğadder ğıyâfetiniz  devriş^imişse, lâkin nevlünüzü ol-

gun gördüm, siz devriş deyilsiniz. sâde devriş ğılığma girmişsiniz, diyârı 
ğurbeti dolandığın sebebi nedir? buni açar ̂ mısınız bene?! siz devriş 
deyü'siz!" diyince, hâtemi tey pâdişâh içerisinde olan "ne ferâsetli  bir 
pâdişahmış b u ^ d a . " hâtemi tey ğıs pâdişâhının sorğusuna 'şeyle cevab 

verdi: (o, o^zaman cevaP vermiş, ben^de şindi onun cevabini ce-
vaPlandırmaK arzedicem:) 

"gişiy gendi irzâsiyle çıkar^mi asla ğurbete, 

halbet^de vardır hekmeti, salar gen dini mehnete!" 

ğıs pâdişahi bu sözi devrüşden eşidiP 'paşini yere egiP, bir müddeT içe-
risi ila düşündi. kaldıriP başmi: 

"efendim,  peki, açıkladınız sözüg annaşıldi. diyarı ğurbete çıKdı-
ğızm sebebini sordum, s i z w d e cevaP^yverdini. lakin derdiniz nedir? 
annadır^mısınız derdinizi^de!" hâtemi tey: 

"eveT, ben hâtemi tey pâdişâhım, devriş ğılığma girdim^ki benim 
hökümdar olduğumi kimse bilmesin, tanımasın, çüngi dağ^başında el 
'oğli ne şah tanır, ne^de pâdişâh tanır, dağ başı. bunun^üçün bu dev-
rüş ğıyâfetine  girdim, şimdi sizlerv^/de söhbeT^edirem. am'ma, ben el 
açan sâhüe yüz lira verirdim, gendi meclisime dedim^ki, (benden vergili 
bi^hökümdar gelmişimi dünyâya?), meclisden birisi ayağa ğakıP, 
efendim,  sizi tebriK^etdiim ğıs pâdişâhı var'dır, havtada iki köle ahP 
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birini evleP, birini azad eyler, 'get onun edâletine, merhametine bak, 
sora sen seni söyle!) bu sebePden, iş'de ğonuP köçereK; lâkin sebebi, se-
bebimde ş u w k i , vezir, beni gezdiren, gezdirdiği (ye ektidap) (?) heç 
kimsenin elinde deyildir. dolandıran dolandırır, bu^güne çıkdım, şindi 
karşıma ğarşı ğonuşuyorum. amma, ben derdimi aşdım, havtada iki köle 
alıP, birini evleP, birini azad eder^misin ? azad eddigin köleye bin^nira 
ehsan eder^misin? bundaki sebep nedir? benim merhametimi senin 
merhametin, benimkini durdurdi. benim edâletim^de heç^oldi. siz 
şindi sizi bildirin!" di'ylp, tıâtemi tey, ğıs padişahından fikir  istedi, ğıs 
pâdişâhi: 

"eved^efendim,  hâtemi tey pâdişâh sissiniz demek?" 
"eved!" 
"ha, şindi annadım. pek'e, şindi ben^de fikrimi  sene annadem: 
ey hâtemi tey pâdişâh, melmekimde ve toprağımda, ölkemde havta-

da iki defa  kırkızlıK ve soyğunnuK» cinâyeT oliyordi. ne hırkızlar bulu-
niyir, ne ğatiller bulunîyir. ne^_,de bu işin öni alınıyir. esâyiş ğuvveti ge-
ce güzdüz arı'yor, araP^/ha^l ğumandanim 'heç bir yandan bir eser bu-
lamıyirık. zulüm çoğ, şeheri a lmışwgi . tekin ve soyğunnuK ve cinâyeT 
çoğ oluyordi. buni önniyemedim. na^ğadder esâiş düzdümse, 'olmadi, 
bir çare bulamadım, bu işin önüni alamadım, çoğ bir ecâyiPde ğaldım. ve 
helkede soyuluyi, cinâyed çoğaliyi, önünü alamiyirık. nâyeT, günün 
birinde benim ğarşıma böyüg bir bezirgan çıKdı: "efendim kevranim gece 
soyuldi. lâkin kevranim soyulduu, malın geTdii; am'ma malımın içinde 
bir mercan tesbehim getdi. benim mercan tesbehimi buldur, bene ver, 
ben mahmi sena bağışladım. hePisini bağışladım" deyince bu bezirgân, 
ben bezirgana şeyle cevab^verdim: "babacîm ğusura bakma, senden^, 
evel soyulanlar bile çığdılar ğarşıma. ben^de bu işe râzi deilim. soyan-
narı bulsam pâre^pâre ederim, esâyiş arıyorum, 'eved. lakin bu işi ön-
neyemedim. bu cinayeti, bu soyğunnuği başaramadım, şeherin içinde 
kim vuruyir, kim götürlyir belli deil!" ben bezirgannan beyle ğonuşur-
kân ireliye bir devriş geldi, senin kimin bir devriş. "destur ver pâdişâm, 
sene bir sözüm var!" dedi. "söyle bakim baba! senin sözün nedir, senin 
neyin çalındı ğayboldi?". '"Ijayır, benim bi^şeyim çalınmadi. yalnız 
bu bezirganın iddia eTdigi mercan tesbehi ve bunun kevranini soyannari 
ve bundan evvel 'bütün soyulan mallari ben igirmidörT sahat zarfında 
hapisini buldurim. ben bulim. yalnız, senden isdeim budur, bene iyirmi-
dörT sahaT mehel^ver, 'bir. ikincisi: ben şimdi senden bir adam isdirem. 
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oni ğarşan sesleTdir getir, ve onun bir nişânıni al bene ver, bene^de iki 
üş dene adam ğat, oni yanımda söz^ile eyle. gerisine ğarışma, o adamın 
bene evini örgeTsinner, ben bu bütün ğaybolan mallari 'igirmidörT sa-
haTda esgeriye çıkarTdıram. eyer çıKarTmadımsa, beni cellat^et efen-
dim! boynum ğddan ince, ğılışdan kesKin^oldu!" ben ecâyıPda ğaldım, 
buladamın sözüne." 

"pe'ki kimdir, şifâ^arz^efdigin  adam?" 

"efendim,  senin bu melmeketinde bi şeyik var. karıncam/basmaz 
efendi  diyorlar." 

"eved, var!" 
"'ha. işTe hlrkızların, bütün ğatillerin, bütün soyguncuların öncülü 

'o ! " 
"'ey baba, süküf  ̂ e t . bir dedin, bir daa deme. ağzın ezilir, ona 

şey diyemezsin, çdınırsın!" 
"ey efendim,  o ağız ezilirse, şindiden ezüsin!" dedi. "ey efendim,  o 

ağız ezdirse, şindiden ezdsin. sen bene İgirmidörT sahaT mehel verecen!" 
'"peki!" dedim. 
o zaman, ey hâtemi tey 'pâdişâhım, ğarınca basmaz efendiye  hadem 

gönderdim, bu şeyhi karşıma aldıTdım, içeriy girer^girmez, ğıyaP^/ 
ederek "buyur efendim,  buyur!" diye. yanıma otuddurdum, hörmeT 
izeT etdiKden so'na, '"ey efendi  hazireTleri!" şeyha dedim, "bizim ve-
zirlerden hanımının birisi hamlini benzedemiyor (?). çoK fena  darda, 
sezin elinizdeydigi nişâneler ve sizin duvanız bire^birdir. möhri şerifleri 
getiTdir. ve, b i r i d e bir duva 'yaz, bu hanım bu dardan ğurtarsm!" 
diye söyledim, "pekiy" diyiP, şeyiKwefendi  mendilini cebinden çıkar-
dıP, verdi bana. "işTe möhri şerifleri  yazıü tahsüe bu mendde sarsın, al 
gel!" diye, ben, bene fikir  veren devrişe mendili verdim, iki adamada 
ğaTdım. şeyiK^efendiyi  lâf^ile  söze duTdum. lâkin bu adam gidiyor, 
şeyiKwefendinin  sarayına yaklaşırkân beraber giden iki gişiye diyi^ki 
"siz geri durun, görükmeyin. ben ne yaparsam ğarışmayın." adamnar 
geri duruyır, şeyig^efendinin  ğapısıni çalarkan cariyeler içerden çıkıP 
ğapıyi^açıyor. diyir^ki "şeyigv^efendinin  h a n l m l n i Çağırın, ğapının 
ardına gelsin!" hızmeTcder şeyigv^efendinin  hanimini sesv^eder. hanım 
geliyor ğapımn^ardına. "şeyig^efendi  menddini gönderdi, akşamki ge-
len eşiyânın içinde bir mercan tesbeh varı lmış , bu mercan tesbehi menş 
ddine dürüle, bene getir teslim et" deyince, hanım mendüi alıyor bundan. 
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sormiyor. akşamki gelen mercan tesbehe mendile düüleyerag, çünkü ha-
nım bakıyır^ki bizim efendinin  mendili, geliyi ğapının ardına, "sakın 
diyor halğ^içinde bu mercan tesbehi mendili açıP gösterme kimseye. 
şeyıK^efendinin  eline teslim^et!". "efendim,  bene^de fikir  verdi 
bey^efendi.  ben^de biliyorum işgücünü" diye, hanımın elinden men-
dili aldım, b i r i d e möhri şerifleri,  yazılı kâtı aldım, dorgi pâdişahân 
ğatına, yâni ey hâtemi tey benim ğatıma getirdi, mendili aşdi, mercan 
tesbehi ğoydi masama, nasıl şeyiK^efendi  mercan tesbehi gördü ise, 
rengi atdi, bembeyaz oldu. ben ljaman, bezingan gel'ip, "işde, tesbeh be-
nim tamam, bu gece kevranim soyulurkân, bu tesbeh^da malım^ile 
'getdi" deyiP, tesbehe sahab^çıkan bezirgan, ben o zaman şeyig^efen-
dinin kollarıni bağlatdım. saten bunun d ili ç ini l i dutuldi. "'ey şeyiK, 
gendin gösTerirsen halğa ğarşı. ve bu^ğadder gösterdigin bu halğa ğar-
şılığ elme bak, hele sene bak!" işde, efendim emelsiz molla neye yarar, 
elmi var am'ma emeli yok. iş, elme ğarşılığ emel lazım, emel isTer h e r ^ 
şeyde. 

bunun^üçün, ey hâtemi tey pâdişâh, i tad(? )^de şeyiK ^efendiyi 
üçyüz gişi bunun emrinin^altmda olan adamları toplanıb buldurduğ. 
ve 'hapisini işkence ile öldürdüg. ve soyğunnuğ, şeherde hırkızlıK ğahdi. 
ben terke^aldım. bu adama: "ğırh seneden beri ben bu işin önünü ala-
madım. sen ğırh daKğada aldın, bundaki ferasetin  sebep nedir? buni 
açar^mısın bene! 'ne^bildin bu adami. 'heç kimse bundan yazığ et-
miyordi." bene şöyle cevap verdi: "ey hâtemi tey pâdişaham. bizim ğari 
forozdan  ğaçiyordi. eved! ben hanıma, ey h a n l m bu bir horozdur, eve 
geldigi zaman w da sen ne'çun başmiwörtüyorsun, horozdan ğaçiyor-
sun? (ah; efendim,  ah. bu^da erkeK değ i l w mi ? nâmahremdir.) diye 
bene cevaba/verdi, ben hanimi ğolladım. lakin, gendi gendime der-
dim ki, bizim ğari ne dorgi, ne müslüman. horozdan bile kendini 
kaçiriyor. ne dorğü^adam, diye. lâkin, aldanmadım. hanımı oynaşiyle 
duTdum. yâni bizim ğariyi. ('gel ğari gel. sen bir horozdan ğaçıyor-
dun, şimdi bu oynaş ne ? b u w n e zampara ?) ey efendim,  oynaşile öldür-
düm hanimi, yedi yıldır bu şerin gelmiş içini geziyir'kan, ve dün şe-
rin^içinde işTe bu ğarınca basmaz^efendiyi  gördüm, ayağlarına zil 
bağlamış, esasına zil bağlamış, ayağını atdığı zaman ziller şınğıliyor. 
esayı yere vurduğı zaman, züler sesleniyordi. ben şehigin geldim önüne. 
(şeyiK^efendi  bu^ne hal?)- ('ah evladım, sorma yavrum, onsekizbin 

• âlemi halğ^eden bir haK, neler halğ^ etmiş, kimisi gizlide, kimisi eş-
, gere dolanıyor, ayağıma zil bağladım, basdonuma esama zil bağlamışam. 
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olur^/ki toprağın içinde ufağ  böcegler olur, yay_/da ğarıncâ^olur. ben 
bilmem, ayağımı ataram, bu hayvannar ezilir, ölür. allaha aşğı oluram!) 
hele^/baK, inceliğe baK. bu halğa gösteriş gösTermesine bak 'va el alti 
işlenmesi suça baK. 'ben (e i le w mi?) (eved!) (çoğw incelme! dedim, şe-
yig^/efendi  ğırılırsan. bizim hanım da horozdan ğaçıyordi^am'ma oy-
naşııla duTdum. şindi senin ayağların zil bağlama, esaya zd bağlama 
helğa gendin gösTeryorsun. senin altında ne puruzlar var. bir işde kar-
şan geldim, şeyiKin ne olduğini ayağındaki zillerden afinayıP^da  gen-
dini halğa dorgi gösteriP, lâkin gizlide neler olduğini hisseTdim. çünkü 
bizim garının horozdan ğaşmasına benziyir bu^da. 

bu sebebden, işde, dediKlerim eşgeriye çıKdı hepici, efendim,  ey 
hâtemi tey pâdişahâm, şindi sen benden soruyorsun, haftada  iki köle 
alıP, birinî^eyleyiP, birini azad^ediP. azad etdiğin kölede bin altın 
verdiğin dava nedir? buni soruyorsun, 'hâ, şindi son derdimi sene aş-
mağa/üçün beninizde bir müşgülüm var, ey hâtemi tey. benim müş-
gülümi eger sen emredersinse, ben^de haftada  iki köle alıP, birini eyle-
yiP, birini azad^ıetdiğimi sena annadıram." 

hâtemi tey ayağa ğaKdı. "neyimiş müşgülün?". "efendim,  gidersin, 
iki gözü emme araP var." "eved!", "o araP, sabahın erinden çarşının ba-
şına oturur!", "e!" , "halğa seslenir: her^kim benim boynu köküme bir 
sille vurursa, her sille vuran bene (müsTahaKdır, çeK cezan) derse, her 
sille vurana ğırK^akça veriyim, gelen silleyi yer, akçaları alır^gider. 
akşama ğader o arabın ne cebinden para tükenir, o emmanın, ne^de 
boynundan sdle esgig^olur. şimdi seni gönderirem. gidersin, o araba ba-
karsın, ona sorarsın ı^ki: ne sebebe hem sdle yiyiP, hem para daıdıyır-
san ? onun derdini gel bene annaT, b e n w d e ne sebePden haftada  bir köle 
alıP, birini azad^ediP bin nirayla yolcu etdigimi annadayım sene." 

hâtemi tey ğıs pâdişâhının sarayından ğalKdı. o zaman güne bir 
menzil, gece^günüz giden hâtemi tey padişah, emmâ arabin ölkesine ye-
tişTi. 'ey efendim,  bu geşmişdaki hekâyelerde olan macaralar neler, neler 
var. gözünnen görmemiş gördüm deme! ğulağınnan duymamış duydum 
deme. ğarnınwda doymamış, doydum deme. 

hâtemi tey pâdişâhım, ben hele bu arabi gözüm ile görim bahım^ 
ki, ğıs pâdişâhının verdiği fikir  dorgi mi? 

w 
sabahın erinden çarşı başına iki gözü^emma bir arab geldi oturdi. 

hâtemi tey bakıyordi araba. araP halğa seslendi: "ey millet, her kim 
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benim gelir boynu köküme bir sille vurursa, (müeda^aKdır sene, ölene 
ğader çeK cezan!) derse, 'her sille vurana ğırK^akça vererim!" deyiP. 
o zaman ben arabm yaklaşdım yanma seyrediyordum, arabin iki gözü 
emmajdı, görmüyordu, gelen sille vuruP, araPdan akcalari alırdi. vakıd 
akşama ğader ne arabın boynundan sille esgiKwoldi , n e w d c eli cebin-
den esgig oldi. aKşama ğader her sille vurana akçalari verirdi, akşam 
oldi, herkeş dağıldi, araP yelkendi evine giderkan ben arabın elini duT-
dum. 

"esselâmünaleyküm baba!" 
"aleykümselam, efendim!" 
"beni b i l d i n k i m e m ? " 
"kayır efendim,  gözlerim görmüyor, emmâ^adamım!" 
"ka, ben kâtemi tey pâdişahâm!" 
"eved!" 
"sen sabahdan akşama ğader hem sille yedin, hem para dağıddm. 

bundaki dava nedir, bene annadırçinisin ?" 
"ey hâtemi tey pâdişahâm! benim bir müşgülüm var. benim derdi-

mi bene getirmediKden sona, ben derdimi sene açamam!" 
"neymiş, derdin ne baba?" 
"gidersin, bir cevherfürüş  var!" 
"eved!" 
"sabahdar gelir, tükanmı açar." 
"e ! " 
"bir mücevher verir mezete. tellal mezetler, yüz liradan bin liraya 

çıkar, (ge'tir, tellala der, getir! benim neye ehtiyacım var, getir.) o b e h w 

vuran saraflara,  bezirgannara ğarşi mücevheri döger, behwvurannara 
ğarşi üfürür.  tellalın da ücretini verir, (sabahdan tez gel!) der. get o cev-
herfürüce  derdini anna, ne sebePden yevmiye bir mücevher dögüyor. 
mezete veriliP, bin^nirayı yok ediyiP. tellalınızda ücretini veriyir. 
günde bir mücevher dögüyor. ne sebePden bu cevheri yok^ediyir ? gel 
bene söyle, ben\_,de ne sebePden köteK yiyiP^de para dağıTdığımı 
sene diyim." 

kâtemi tey padişah ordan^da yolcu oldi. nâyeT, hekâye dillerde 
tez, yıllarda gec. cevherfürücün  şerine yetişdi. oni^_,da aynı tâgıb^etdi. 
bakdı ki sabahın erinden tükan âçıldi. tükanın içi mücevher doli. 
bir cevher tellali sesleyip mezete verdi, yüz liradan bin^niraya çıkdı. 
(getir^oğlum, getir!) tellala seslendi, (ben ehtiyacım yoKdur!) favana 
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ğoyuP, dögüP toz ediP, beh w vuran saraflara  doğri üfürdi.  tellalınwda 
ücretini verdi, hâtemi tey seyrediyordi. gendi^gendine "ulan, bu arabm 
dediği de doğriymiş!" yanaşdı cevherfürücün  yanma: 

"selâmünaleyküm!" 
"aleykümselam!" 
"ey baba, senin bir mücevherin yüz liradan bin^niraya çıkdi. ne-

çün satmadın? döğdün toz etdin, yok etdin. 'hiş beş ğuruş elen geşme-
den üfürdün.  tellalın^da ücretini verdin, bundaki dava nedir; bundaki 
gaye nedir, bene annaf!" 

"kimsin sen?" 
"ben hâtemi tey pâdişahâm!" 

"ey hâtemi tey pâdişahâm. benime/de içerde bir müşgülüm var. 
sen benim müşgülümi halleTmediKden so'na, ben sene derdimi aça-
mam." 

"neimiş ?" 
"gidersin, bir mezin var, mezin. minareye çıkmadan, (ahan geldi!) 

der. sevine sevine minareye çıkar. hel\^/vakdeTgi ağlıya ağlıya yener, 
aşağı, get onun derdini anna, gel bene onun derdini bildir, ben^de sene 
derdimi büdirim!" 

hâtemi tey pâdişâh ordan da çıKdi. nâyeT mgzine ğavuşdi. oni^y 
da seyreTdi, bakdı ki (ağan geldi!) diyiP, sevine sevine minâreye çıkı-
yor. hel^/vakdeTgi ağlıyaraK yeniyor, akşama ğader ne minarede, ne 
tükanın^da duruyor, akşam oldi, hâtemi tey: 

"selâmünaleyküm baba!" 
"aleykümselam!" 
"baba, sen akşama ğader yorulmadın da (ağan geldi!) diyiP, sevine 

sevine minareye çıkdığın sebeP. ağlıyarak hel^_/vakdeTgi yeTdigin sebeP 
nedir?" 

"kimsin sen ?" 
"ben hâtemi tey pâdişahâm!" 

"ey efendim,  beninizde bir müşgülüm var. sen müşgülümü hel-
leTmediKden so'na, hâtemi tey pâdişahâm ben derdimi sana açamam!" 

"neymiş?" 
"gidersin, bir esgici var!" 
"eveT!" 
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evleye ğadar ağlar, evleden^de akşama ğader güler, o esKieinin 
derdini anna, evleye ğader niye ağlıyir, evleden akşama ğader niye güli-
yir. gel bene bildir, ben^de derdimi sene açayım!" 

Ijâtemi tey ordan da eyvallah^ediP, dorgi esKieinin ülkesine gi-
diP. herisinin gendine göre uzaK^yakm ülkeleri. 

esKiciyiv_/de seyreTdi, bakdı ki eveT. esKiei peşdımbalı beline bağ-
lıyordi. ğolçağları ğoluna. dezgahı önüne, örs^kekici yanına, evleye 
ğader heş^bi iş görmeden zari^zari ağliyordi. evledenwde (yârabbi 
sene şükür!) diyüP, sevünüP, akşama ğader gülüyordi. hâtemi tey sey-
rediyir. bu^/hâli göre, akşam oldi. esKici geldi ğaKmaya. hâtemi tey: 

"esselâmünaleyküm eskici baba!" 
"aleykümselam!" 
"sen sabahdan evleye ğader ağladın, ben sana seyredirdim. evle-

d e n w d e akşama ğader güldün, bundaki dava nedir?" 
"kimsin sen?" 
"ben hâtemi tey pâdişahâm!" 
"ey hâtemi tey pâdişahâm! benim de bir müşgülüm var. müşgülü-

mü halleTmediKden sona ben derdimi sana açamam!" 
"nejmiş?" 
"gidersin, dünyada küsmüş bir şahzade var. dünyadan küsmüş, 

adamdan deil!" 
" e ? ! " 
"o şahsa, benim derdimi örgen, dünyadan neye küsdü, dünya n e ^ 

etdi^ki buna? gel bana annaT, ben de derdimi sene açayım!" 
Jıâtemi tey ordan da gidiP. nâyeT, şahzadeye yetişdi. şahzade, dün-

yadan küsdügü üçün, vilâyeTlerde, helg^içinde, halğ^arasından küs-
müş halğden. cebellerde, yâni dağlarda, derelerde veşi hayvannara ğa-
rışmış veşi hayvannar^/ile dolanıyordu. 

hâtemi teyi görüP veşi hayvannar, üsdüne hücum^ederkan, şah-
zade: 

"durum ey hayvannar durun! bunun sülfürde  benim sülfümden. 
bu^/da beni âdem evlâdından, ilişmeyin!" diyiP, veşi hayvannarj 
önnedi. hâtemi tey padişahın yanma geldi, kim olduğuni bilmiyordi. 

" 'ey, dünyâdan küsen şahzade sen^misen?" 
"benim!" 



" H T E M TA ' M A S A L I " 4 2 1 

"neyetdi bey ̂ efendi  bu dünya sana küsdün?" 
"siz kimsiniz, soruyorsuz?" 
"ben hâtemi tey pâdişahâm!" 
"'ha! benim derdimi, beni sorma, üş günnüK yolda benim şeyKim 

var. benim derdimi, beni benden sorma, şeyiKimden sor!" 
işTe bununwüçün, söz buruya geldi dayandı, efendi,  ' ey^düşün^ 

ki ne^,diyor bizden evel gelen dünyâya, sen seni met etme bey^/efendi, 
el seni söylesin, el seni öğsün, el seni met etsin, ğarğanm cücügider gen-
dine şâhin ğuşudur. ğarğa ele cücügüni görür w ki , bir şahin yavrusudur. 
•bu sebePden, şindi, hâtemi tey şeyigin bağçasma vardi. şahzade derdimi 
şeyıKdan örgen dedi. 

burda şindi geri döneeez. herkes derdini açacağ, önem burda. bak^, 
'ki bu dünyâya neler gelmiş getmiş. ve bizden sonarda daha neler ge-
İİP, neler gideceK. biz, ben size ve dinniyecilere gelip gidennerden annaT-
makdayım. gelmemişi ne^ben bilirim, ne allah bilir. 

selam verdi şeyiğa, müridlere. meğer bahçada bir havuz kayniyordi. 
havuz akmiyordi. bir mermer havuz, akmiyordi. ğayniyordi. ğırK dene 
mürid, b i r i d e şeyıK fikire  dalmışdılar. ve, yükleri çoğ ağır^idi. hâte-
mi teyin selamıni alamadılar, hâtemi tey bir sahaT bunnarın müzakere-
sine, fikirine  seyirwctdi . bir sahaT sora bunnar derslerini bitirdiKden 
so'na, e n w e v e l şeyığ: 

"el'eykümselam ey hâtemi tey pâdişahâm!" diyince, hâtemi tey 
pâdişâh: 

"efendim,  bey^zâdem. ben bir sahaTdır bu selamı vereli size. ye-
n ic in i ğulaKlarınız duydi?" diyiP sordi. 

"hayır efendim!  bir sahaT^evel selamınız verdiniz, ama, müşgü-
lümüz çoğ w ağ ı r idi. biz müşgil^ile bir halğa idiP, bunun^üçün sela-
mını alamadığ. şindi dersimiz bitdi. eleykümselam, hâtemi tey pâdişa-
hâm!" bir^dâ diyiP. 

"'peki, benim hâtemi tey pâdişâh olduğumi ne bilirsin?" 
"efendim,  gözlüye gizli ne lazım, gözlüye gizli o lur^mi? eveT, 

b e y e f e n d i ,  aramızda, bu kevn-i mekanda eyle halğımız var^ki, gö-
rüyor. ne görüyor, her^şeyi görüyor amma, belki biz ele adamların 
üsTüne gülüriK. belki h i ş ^ b i w ş e y bunda yokdur da deyiriK. halbu-
siki bizim dedelerimiz ne^demiş: ey yavru, karşıya heç hor bakma, 
yük altında, semer altında ne kekelhannar var bilmiyorsun, çünki sır-
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tına semer vurulmuş, ğolan vurulmuş, bunun kalhan olduğuni bilmiyor, 
halğ. eved, işde aramızda beyle ğullar^da 'var!" 

"pekey! benim hâtemi padişah olduğumi bildin, güzel, şu dünyâdan 
küsen şahzâdeğnin derdi neimiş ? " 

"gördün ̂ /mü ?" 
"gördüm! size gönderdi beni." 
'"ah, otur şeyle hâtemi tey pâdişâh!" 
hâtemi tey diz çökdi oturdi. şindi bu gezdirdigim adamnar, herkeş 

başına geçeni annadacağ. onnar ne demişse, ben de ayni onnann dediğini 
diyeceğim. 

"ey hâtemi tey pâdişahâm, o delikannıyı gördün 'ya!" 
"eveT!" 
"o da bir hökümdar oğlu. babasi ve annesi ğoydular^ki bizim ya-

nımıza, tahsil görsün, delil görsün! eveT, şindiki bu durumu diyelim, 
bir baba anne, evladı yedi yaşında ğoyar ilkokula, neye ğoyar? tahsil 
görsün, ve ilellesin adam olsun. nâyeT, okuya okuya üs'ted, tahsilli bi-
yîK adam olur. bu tahsilli adamdan melmeketwde ve milleT^de fay-
da görür, immi^adamdan ne^fayda  'olur. ğuri bir ağacin yaprağı 
olur^mi, kölgesi o lur^mi? olmaz! işde, elimsiz, tahsilsiz bir adam da 
ğurumuş bir ağaç kimindir, biz bunu okuTmaya dururkan, gördügin 
havuza meylini at'di. havuzda çimim, soyunuyim. biz d e d i K w k i (oğ-
lum bu gördügin göller değil, bu gördügin, çimdiğin sular değü. bu bir 
elimdir, elim bir ümmandır. ne dibi var, ne de nâyeti var. hakd ğavra-
maz oğlum, bu havuza giremezsin. g irdin w mi akıl daşar, serden, dut-
madi sözümizi. biz bu şahzadeyi tekib ediP okudiyorduK. günden güne 
tahsil örgedirdiK. bir^gün bis bu ağır vezife  altındâ^ikan, soyunuP 
üsdüni başına sarıyor. işTe, ey hâtemi tey, şu gördüğün havuza 'dalıyor. 

meneviyeTde, ruhâneTde nereye atddı. nereye atıldi. eved, gen-
disini bir bahçada görüyor. uyanıK bir peri^ğıziyle, gır Ketene peri-
lerle zevke dutulyor. ö r g e c e sabâ^ğader. sabağ^ollr. peri ğızının ğu-
cağında uyuyor, bu şahzade. eile ayılîr^ki vâşi bir korğ^_,tevenin üs-
Tünde yatıyor, ne bahça var, ne periler, ne güzeller var. akşama ğader 
arıyor, ağkyor nân. akşam olîr peri^ğızi bahçaya bunı alîr. 

ey hâtemi tey, otuzdokuz gece. gece, peri baKçasmda zevK^sefa, 
perinin ğucağında uyüyor ve ğırkincı geceye gelen'da bu yatmıyor w dâ. 
peri ğızi diyir^ki: (ey şahzadem, başın dizime koy uyi!) (hayır, yata-



" H T E M T A ' İ M A S A L I " 4 2 3 

mamada! ) diye, (sen beni uyuduyuP beni bırakıP gidiyorsun, ben ya-
nıram, bir beri yabanda gendimi görüyem. sen beni otuzdokuz gecedir 
aldaTdın. 'ben^dâ uyanmam, uyumam!) diyiP, ğıza sarılıyor, ğız n a ^ 
ğadder (ey şahzadem, bir gece ğaldi. bu geceyl^_,de tâmül^eT!) (hâyır, 
kandırıyorsun, 'bögün 'bögün, yarın yarın diyereg otuzdokuz gece geş-
Ti.) nâyeT ömür^de bizleri eyle. bögün bögün, yarın yarın diyaraK 
bele gidiyor, feleğin  aynasi gidiyor, e'ved. 

ey hâtemi tey, ğızi bıraKmayanda ğız diyor^ki (bari soyun, şu 
elbiselerin başın^sar, şu havuza d u m w ç ı k , senede benim kimi 'peri 
olasın!) ey hâtemi tey yânış belleme, sene bu havuzu gösderiyem. baK, 
elbiselerini başına sardi, bu havuza atdi gendini. lakin biz çekd iK^ 
çıkardıK. a'ma, ruhaneT, meneviyed, otuzdokuz gece geçiyor, otuzdo-
kuz günüz^de gendini beri yabanda görüyor. işTe, üsdüni başına sarıb 
havuza atar'kân, yâni ğızın sözüne, biz çeKdig^çıkardıK. başı suya 
dummadan çıkardıK. sağına soluna bakdi, ğızlari arıyor, (ne^arıyor-
sun oğlum? hani baKça? hani ğızlar oğlum? hele gendenwgel! gen-
den^gel! bögün gün bögün, bak dersin örgen, önünde dersin, bögün 
onüçüdür. amma, hele ondörT gelmemiş, oniki^de gitdi, böyün onüç. 
yunuz^emrem ne demiş: 

dem bu demdir, dem bu dem, 
bundan ğayğusun neden? 

ey Ijâtemi tey padişah, bu sebePden dünyâdan küsdi. 'yâ önündeki 
dersini, gününi gördi. demeK^Ki dünyanın eveli akıri, başın bir hâ-
vuza dumuP çıkmasına^mı benziyor bu dünya! newdecegem bu dün-
yâyı aldadıyor beni. aldadıyorsa^da beni değil, kâyinatı aldadıyor. 
hakiğaT eyle bir güzel ğız^ki, sen ölmiyeceksin diye ğandırmış hepimi-
zi. hela 'yüri, hele çalış, hele davran, sene dahâ neler var 

ey hâtemi tey pâdişahâm. işTe bu çocuğ bu sebePden dünyanın 
eveli aKıri başın bir havuza dumup^çıkmasına benziyor diyîP, dünya-
dan küsmüş, cebellerde veşi hayvannara ğarışmış, ömrünün sonuna ğa-
der dolanıyor. 

hâtemi teyse dünyadan küsen şahzadenin fikrini  şeyiKdan örge-
naraK, gerisinv_>geri döndü, dorgi geldi o eskicinin yanına, şindi sıra es-
kiciye geliyor. 

"selâmünaleyküm!" 
"aleykümselam, hâtemi tey pâdişaham. geldin \_,mi ?" 
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"geldim!" 
"müşgülümü halleTdin w m i ?" 
"etdim!" dedi. 
"neyimiş o şahzâdenin küskünnügü dünyadan? dünya ne w e td i 

küsmüş ?" 
"efendim,  dünyanın eveli ahiri başın bir havuza dumuP^çıkma-

sına benziyor!" 
"eved!" 
"işde, dünyadan bu sebePden küs'müş, veşi hayvannara ğarışmış. 

dâ dünyaya, yani güya âdemler içinde ğonuşmuyor, durmuyor." 
"ey hâtemi tey pâdişaham, o şahzadenin dediği nukde çoK güzel, 

dorğı. dünyânın eveli ahiri ne? heç! heç, heç!" 
eved, soni heçe geliyor, bunun üçün, aldadıncı bir dünyâ, aldadır 

kandırır, bir gün alır altına, güler üsdüne. 'eved. 
'"şindi, ben derdimi açayım sene ey hâtemi tey, bûyur!" 
diz çökdi hâtemi tey pâdişâh, çünki, insannarin ehtiyâcı örgenme-

yedir. (bildirem, büirem çoğ deme; bildigen ğarşılığ bilmediğin çoKdur!) 
bunun ü'çün, her vakıT örgenmeye möhTacsm. her 'şeyi bilmeye de 
möhTacsın, 'çalış, ey hâtemi tey pâdişaham, şindi esKici söylüyor: 

"ben kendim yemen ölkesindeydim. babam bir bezirgan^ıdı. der-
yâda gemisi de var ı ld ı , vapuri. zenginw idi. babam^,ile fıkare  kardaş 
oluyor, ombeş yıl babam w i l e beraber alışwveriş yapıyor, bû^adam^/ 
da zenginnedi. babam bunu ayırmağ isTerken, b u l a d a m babamdan 
küsüyor, yemenden bağdada hicreTwediP gidiyü. bu adam babamdan 
küsüP gidiP, giderken ben yedi yaşındayımışam. dâ^ufağ.  ombeş yılda 
bağdadda ğalarkân, ben böyüyüP delikannîwoldum. b a b a m w d a me-
rağından ölüyor, çünkü dünya hec^kimseye ğalmamış. ne şaha, ne pâ-
dişaha. ne ağaya, ne hizmetlere, babam ölüyor, babamın sevletini ye-
dim. rakıda, ğumarda gitdi. 'eyle dara düşdüm^ki, ğonaKları bile saT-
dım y e d i m . . . . bu sebePden, ey hâtemi tey pâdişaham, babamın sev-
letini yedim, bi^şe ğalmadi. artıK, harabalarda, artıK hannarda, kül-
hannarda ömür geçiryorüm. gâhl aç, gâhî toK, gâhî yorgun, gâhî aç^, 
susuz, beyle gidiyor, feleğin  aynası, lakin, ombeş yıl ğaldıKdan sona, 
babanıw i le ğardaş^olan bağdaddan dönüP, köçüni kevranim yükle-
yiP, terkar bir^dâ yemene geliyor, 'dorgi babamın saraylarinin önüne 
kevranim eyliyor. halbukisi babam yer altına girmiş, b û w a d a m m heç 
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haberi yoK. soruyor, sesleniyor ğapiya. içerden dışari çıkan adamnar 
diyir ki: (baba, bu evin sâyibi yere girdi, evler de satıldi!). (kim satdi?) 
(çocuğu, oğli!) (ya o nerde?) (şimdi sapsız bir balta, ya^handa, 
külhanda, meyâneci ve işkici bir adam!), o mehelleniîi geşleri bezirganın 
etrafına  toPlanıP seyrederkân, b u l a d a m diyor ̂ k i : (büwevleri bu 
sarayı sene ğaça satdi, oğli?) diyir^,ki: (bin altına!), (gü'zel, 'peki!), 
geşlere diyir^ki: (bu evin esKi çocuğuni tanır^mısız oğullarım?), (eved 
diyirler, tanırıK!). (her^kim bulur getirirse, bir altın vereceem. ğoşun 
bunu bulun!), sekiz tene deliğanni şerin^içini arıyor, ey hâtemi tey 
beni arıyor, benim benden heç haberim yoğ. benim de dizimde acımdan 
tâkad ğalmamış, bir harabaya gir'miş, o harabada düşünüyordum, de-
liğannılar geçerken (ula aradığımız burda, gelin!) dördi ayağlarımi, dör-
dümde ellerimi dutuP, beni havada dorgi bezirganın yanına getirdüer. 
ombeş yıl geşmiş aradan, bilmiyorum, bezirganı tanımıyorum. (işTe 
budur onun^oğli!) (heyvah!) dedi, kürküni sıyirıP, üsTüme atdi, sarıldi 
boynuma benim, ben tanımıyıram. ecâyiPda ğaldım. (ne w o ld i bu ada-
ma bele, ağliyor bene sarıldi?). (heyvah dünya, bele halların^da v a r w 

ımış senin! oğlum gözüm kör^olaydi, seni bu lıalda görmiyeydim! hele 
beyle bir zengin evlâdın, evlâdına bağ^adamın.) döndi, evleri alani ça-
ğırdi: (gel bâba, 'al sene ikibin altın! bu apartumanın anaKtarlarını 
teslimce T. çeK^eşyânı!) benim bin^altına satdığımi ikibin altına ai-
di. o^zaman, ğonağlari aldıKdan so'na, beni berbere, nâyeT, çimdiriP 
elbiseler giydirdi, 'getirdi, babamın satdığı apartumanı bezeTdi, (otur 
oğlum baban yurduna!), oturdum, aşdi kasasini önüme altınnari sayı-
yor, ben bakiram. (oğlum, bu altınnari görüyor ̂ musun ?) diye bene 
sordi. ('eveT!) ('hah, benim akşamdan sabağa idarem yok^ıdi . bu^al-
tunlar heP bâban parasıdır, baban üzünden kazandım, beninen ğardaş^, 
oldi; para ondan, çalışmaK benden, allah^da verdi, baban sayesinden 
bu varlığa ğavuşdum. şindi nasıl bu parayı senden esirgerem, oğlum)!, 
bene böyüg bir mağaza aşdi, tükan. gider^gelir ögüT verirdi, bir yıl 
geşdi aradan, nâyeT, beni everdiler. bir kadın aldılar, bir senemde ka-
dmnan kaldık, bir^gün benim emsallarım seyrangah bahçasında otu-
rurkan dedder^ki: (biz sebeP olduK, seni everdiK. aldığın kadından 
razı^mısın?) diye sordular, dedim^ki (çoğ^eyî, razıyam. ama bir huyu 
var. b i lmem w ki sizin hanımlar^da eyle^mi?) , (nedir?) diye sordular, 
(bir senedir evlenmişiK, benimle berabar oturuP yemeK yemiyor!), 
('neçün?), (diyir^ki: ğadmnar ğocaları ile y e r i m i yemeK?) (yâu eyle 
ş e y i m i olur ğaçdeş! yalan sölemiyem!) (yau ğarı evde, gidiP sorun! 
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bilmirem, sizin hanımlar^_,da eyle^mi deil^mi ?). birbirlerini gine bak-
'di, bene güle^güle ('yahu eile bir^şey söyledin^ki heç şindiye ğader 
duymamışdıK!) (e, duymadıssa duyun babam!) 

bir eKtiyar, hacı veli isminde bir zaT getirdiler, hacı veliye sözümi 
dediler, hacı veli bana dedi^ki: (ölüm, gel ğarşıma otur!), ben ğarşısına 
oturdum, (ölüm, şerefdâr^olma,  sene soracaK sözümi dorgi bene cevaP 
ver!). 

hacı velinin ğarşısına otur'dum. (ölüm, şerefdâr  ol'mas, benden in-
kâr etme!) dedi. (sorduğum sorğulara dorgi cevaP^ver!), (pe'ki!) de-
dim, (bildiim^îse verirem!) (ölüm, bir senedir bu ğadınnan evlenmi-
sen?), (eveT!), (heç gövdesi soyuğ geldi^mi sene. bir yatağda yatıyur-
san.) diye, ben düşündüm, (düşün oğlum!), düşündüm^ıki bir senenin 
içinde iki defe  bene soyuğ geldi, dedim^ki (hacım, bir senenin içinde iki 
defe  tesevvürwetdim, soyuğ geldi uyandım!), (temamdır oğlum, senin 
bu aldığın ğadın cadıdır, hem^de câdılarm usdadıdır.), (hacım olmâ-
yacağ!), (ölüm, kolla bu ğadmi. eger cazılığmi duTmasansa, bene ne 
dersen de!), ('peki!) dedim. 

ey hâtemi tey pâdişaham, nasil kadıni kollıyacağımi düşündüm, 
gendi gendime dedim^ki; (günüz işdeyem. gece de uykujla ölüm bir. 
ya ben nasıl bu ğadmi ğollım^ki bunun câzi olduğuni belki dutîm!)nâ-
yeT, çarşısının beKcilerini sesledim. beKcilere tembehledim^ki: (ya-
rından 'ehTibaren ben evleye ğader ahşwveriş yaparam. evleden sona 
tükani arkadan kitleP, yataram. 'siz akşama bir sahaT ğalaraK, eger 
uyudumsa tükanin ğapisıni dögün, beni uykudan uyaldırın. size aydan^,/ 
aya ücref  vereyim) diye, beKcilere bu tembehi verdim. 

ey ^âtemi tey, ö lgünden tebdilimi aldım, günüzden evleye ğader 
alış w ver iş ediP, evleden sona tükani arkadan kiTleyiP, yatar uykumı 
abrdım^ki gece uykı bene zor vermesin, uykı ğalebeT etmesin, câziyl 
dutim. nâyeT, beKciler beni sesliyaraK altı ay bele git'di. altı ay so'na, 
gece Kadmnan yatıyır'kan, kadın usuldan beni sesledi, ben gendimi 
uykuluğa verdim, irğaladi, gini uyüyorum, yalandan, halbusiki ayı-
ğım. gendimi uykuluğa vermişim, gendi gendine ğadın: (eh, uyuyor! 
dedi. elbiselerini geyiP, odadan çıkdi. eve gitdi, ben de karanniKda ğa-
dinin peşini tagiPwediyordum. diz^üsTi, ğadmın arkası sora. 'usul 
usul gidiyordum, kadın evden bir küP aldıP, dışari çıkdi. küpin içine 
ayağlarmi sokuP, berhava oldi. ğadın havada, ben duvar dibinde, ay^> 
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ışıgi gece. duvar diblerinden ğadmin peşine, şeri çıKdığ, bir ğabrisdan. 
mezerlig. küpi bir mezer daşma dayadi. beş^altı dene küP^içinde ca-
dılar geldi, cadılara ombeş dagga ders verdigden so'na, herwbirini bir 
tarava sevg^eTdi. ö lgünden ölmüş ölünün mezerini eşiP, ölünün etmi 
dişleriyle yirkân, ben mezerin kenarından seyrederdim, ağzındaki dişler 
bir ğazma boyu uzanmış, görüyorum, cırnaklar gine eyleydi. veziyeti bir 
veziyeT, biçimsiz bir veziyeTdeydi. simsiyah bir haldaydi. o veziyeti 
gördüm, tehemmülüm ğalmadi. dedim: (şindi bu zalim beni görürse, 
diri diri mezere çeker yer!) geris ingeri döndüm, geldim evime, ğapıyı 
kitleyemiyom, titirirdim. 

ey ^âtemi tey, aradan bir sahaT geşdi ğapıların sesini eşitdim, yata-
ğa girdim, yorğani başıma çeKdim. yalandan uyKuluğa verdim gen-
dimi. uyuyordum, halbusiki uyumiyam. kadın usul^usul odayâw içeri 
giriP, ğarannıKda elbiselerini soyunuP. gövdesi gövdeme değdiği za-
man, soyuğ geldi bene. haman sıçıradım yatağdan. şemeleri yakdım, 
ğadına: (elbiselerin giyin!) dedim, bakdım, mezerdeki veziyeti deil. 
gine kündeki veziyeti. kadın elbiseleri (ne^oldi?) diye soruyordi. (hele 
geyin, ne olduğuni şindi annadacâm sene!) dedim, geyindi. elime bir de-
geneg^>aldım, çögel. dabmı odanın ğapîsına ğarşi verdim, (ğari, bu ya-
tağdan çıkdın, nere^/gitdin ?) diye sordum, (herif  sen dellendin^mi ? 
akşamdan gece yatıyoruK. sen rûya^mı gördün? ne^etdin! ben sennen 
beraber bu yatağdayım!), ('ha ğari beni şindi d e b i m i edecegsin! elbise-
lerin geyindin, küpi bindin, havada giderken ben^de peşinden ğo-
şuyordum. küpi mezer daşına dayadın, ölünün etini yerken, ben sene-
seyredirdim. senwOv_,ğari dejl^misin?) deyince, ey hâtemi tey, ayağ-
larıni yere vurdi. (benim sırrımı vâğıf^oldun  he!) diyiP, mezerdeki biçi-
minden dây^/fazla  bir hekmete girdi, 'benim artığ gendimden haberim 
yoğv^idi. beni ğolumdan dutuP, pencereden atıP, (getTigin yerden geri 
gelirsen, gendin sağ bilme, bir sene bir başwyasdığa baş ğoymayaydıK, 
şindi senin^işin bitirmişdim.) âtığ gözümü aşdım bu^şer. 

ey hâtemi tey, benim şindi evleye ğader ağladıımdaki derdim sevre-
timden, vetanımdan, tükanımdan, elhâni emsâlımdan ayrıldım, ğa'rib ga-
rib ğurbedlere düşmüş, ağliyorum. evleye ğader ağladığımın davasi 'bu. 
evleden so'na geliP, seviniP, aşğ^ile güldügümdeki davamda 'bu. (yâ-
rabbi sene çoğ şükür o cadının şer'inden ğurtardın! ölmedim, canım s a ğ w 

ğaldi. gün ğazanır, gün yerim, can sağlıği bene cehan varlığıdır. ç o K v 

şükür!) diye. ey hâtemi tey, buna^da gülerim. 
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işTe ağladıımın davasi melmeketimden, sevretimden, vetammdan 
ayrılmışam. diyarı ğurbete düşmüşem. güldüğümün 'davasi, o cazının 
elinden çoK şükür ğurtarmışam. işTe, canım sağwğaldi, ölmedim, se-
vündügüm de bu. işTe hâtemi tey, başıma geçen manzara. 

dorgi geliP, o sevine sevine minâreye çıkan mezine, ağlıya ağlıya 
minareden yenen mezine. 

"esselâmünaleyküm!" ğavuşTu. 
"aleykümselam, hatemi tey pâdişaham! geldin mi?" 
"geldim!" 
"müşgülümü halleTdin^/mi?" 
"etTim!" 
"neyimiş ?" 
işTe, o eskici derdini bir cazının şerrinden ağlayıP güldügi. vetanın-

dan aldığı kimin o ^ d a o minareye çıkan mezine annadır hâtemi tey. 
'işTe evleye ğader ağladığı cazının şerinde ğurtarmış ve melmeketinden 
ayrılmış, ağlayıP güldügündeki dava 'bu. 

"ey hâtemi tey, müşKülümi halleTdin. ben^de şindi derdimi sena 
açacaam." 

gine diz çökdü hâtemi tey pâdişâh, o mezinin önüne, mezin^/ise: 
"ey hâtemi tey pâdişaham. benim babam bu camının imamiydi. 

bir^gün babam bene dedi^ki: (oğlum, ben hasda oldum, benim yerime 
camının anaKdarlarını a l^da bu sa'bağ^namazına get. gelen cemaate 
imamlıKv_/'et. namaz ğıldır, gene kitle camiyi, anaKdarı al getir!), ( bâş^ 
üsTüne baba!) dedim, babamın verdiği emri dutaraK, sabağa bir sahaT 
vakıda ğalmışdi. evel^ğahdım. ortalığ ğarannığ\_/ikan, dedim^/ki: (gi-
dim, açîm camiyi minareye çıkım, birez temcid ver'im de, o uykudan 
mö'minner ayılsın, uyansın.) 

geldim, aPdesimi aldım, ortalığ ğarannığ^idi, minâreye çığdım, 
temcid vermeye, nidâ etmeye ellerimi yukari ğaldırıP, (allâ^ekber!) 
demeden, deveden böyüg bir ğuş minarenin üzerine geldi, ben ğuşü^ 
görüP ğorKdum. ğuş cırnaKlarini ellerime sardırıP, ğanaTIarıni açıP 
beni minârenin şerefesinden  ğaldırıP. 

ey hâtemi tey, yukari baktram yenim künhân, sebâ. aşağı bakiram, 
zemin künhan. 'ne^ğaddar götürmüş bu^ğuş bdmiyorum. allah bilür. 
'eyle uyandımwki , bil^beri yabanda duruyorum, ne ğuş 'var, ne^de 
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ölkeler var. ğakıP, ağlıya ağlıya bir gedige dayandım^ki bir şeher gö-
rünüyor. yıldız kimin şeher parlıyor, meğer o ğuş beni ehdiğaT şehrine 
götürmüş, bilmiyorum, şere içeri girdim, dolana^dolana bir aççi tüka-
nma girdim, yemeg ismarlarkan açç i w başi dedi^ki: (bu deliğanni ğa-
rib^gelmiş ölkemize. b i r i d e bir buzluğ hoşav^verin buna!) yemeg 
getirdiler, taamla yidim. b i r i d e bir buzlu h o ş av^_/verdiler, yidim. kar-
nimi doyurdum, (borcumuz nedir?) diye sordum. dedüer w ki : (burda 
akça yoğ, para yoğ!), ( 'ya?), (iki selâti selam çeK, gine acığdinsa, gel, 
isTediin her taamlar hazırdur senin^üçün!). (ne güzel melmekeT!) de-
dim. iki selâtı selam çeKdim, kapıdan dişâri evliye ğader dolandım, şin-
di akşam yatacağ yerimi düşünüyorum, bir adama sordum: (burda teg-
gehâneler yokv_/ini? yatacağ yer.) (ğaribv^misin?) diye sordi. (eveT, 
ğaribim!). ('gel bennen!) diyiP, götürdi beni, bir teKgede şeyiK oturyor-
di. selam^y verdi, beni şeyiğa tebliğ w e t di. (oğlum, kim getirdi seni bura-
lara?), (bey efendi,  bir ğuşun ğanadında geldim, ayağında!), ( o lur w oğ-
lum!) halgi sesleyiP, (çağırın bu halgi. 'bu yatıb^ğalkacağ yer^isTiyor. 
nerıye verseK nâ^mehremdir. kimin bekar yetişmiş ğızi var?) diye. 
nâyeT, (hasan^ânın bekar ğızi var, yetişmiş!), (çaırın!) diye ğızın baba-
sını sesleTdiler: (bu deliğanni ölkemize ğarib^gelmiş, yatıP^ğalka-
cağ yer^isTiyor- g idemez w dâ! allân^emriyle kızıni buna alalım.) (al-
lah yazmışsa, ne^diyim!) dedi kızın babasi. 

ey hâtemi tey, bir^>sâT sürmedi beni everdüer. akşam oldi, bir eve 
içeri verdiler, odaya girdim, çoK bezeKli. dilber bir kadın geldi: (ey ğo-
cam, ölünci bir güne ğader sen benim ben senin!), ey hâtemi tey, o gece 
sabaK olduğuni bdmiyordum. sabağ^oldi, ğapı dögülürken, kadın geldi 
dedi w k i : (ğocam, dün nikâmızi kesen şeyiK ̂ efendi  seni isdiyor. get^ı 
bak ne^ideceK. adam gelmiş kapıya.), benim çetinime geldi ey hâtemi 
tey. dedim ki: (yau akşam güvegi oldum, sabağdan git ne^demek! şindi 
zamani^mi?). dedi^ki ğadm: (ne^diyim? adamcığaz ğapıda bekli-
yor?) , (canım, sen ğapıda durana dersen^ki uyuyor, ne^zaman uya-
nırsa ele gönderirem!) kadın bana terkal ded i w k i : (şindi sen uyur^> 
mısın, ayıK^mısın?), (canım, ben h e r i n e ^gaddar ayığ^ısam, içer-
deim. dışardakine uyir de!), ( 'yâ, sen yalan söylediKden mâdem, ben i^ 
d e w m i yalançi edeceKsin!) diyiP, (gelin, gelin!) diye bu yalan söyledi. 
. . . . o zaman halgi başıma tökereK, ğollarımı bağlayıP şeyigin yanına 
götürdüler: (ne^ol 'di?), (yalan söylemiş! içerde ayığ^/imış, eşine de-
miş^ki: "dışardakine de^ki , yatıyor" (hâ, yalan söyliyen, işi, mel-
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meketi^de bozar. lıakiğaTde, ara yerde iş^bozannari, ara^yerde ilâve 
ediP, yalan yalan ilava böhdan edenneri aranızdan çıkardın, koymayın, 
işigi bozar, o bozguncular, çünki, yalan söylüyor, çünki, minafıhlıhw 

ediyor, yaramaz 'sizin içinize. 

o zaman ğollarımi bağlayiP, şeherden dışâri çıkardırkân, cellad 
. edece'gidiler, gine ğuş yetişdi. onnarm elinden beni kanadına al'di, 'döri 
uçurdi. ğuşun kanadında gidereK, gine bir beri yabana endirmiş. ey hâ-
temi tey, eyle baygın kalmışım. 

uyandım^ki ne uyanim. gine bir beri yabanda, ne 'ğuş var, ne kim-
se var. Kine ğaKdım, bir müddeT geTdim, bir gedige dayandım, ey 
hâtemi tey pâdişahâm. baKdım^ki bir şeher görüklr. ama o gördüüm 
şeher deyil. ne^deyı bu ğuş beni ikinci defa  râba (?) şehrine götürmüş. 
şeren^_>içeri girdim, dolanarak, bütün halk bene bakıyor, ama heç b i^şey 
bennen konuşan yok. m e n i d e halğa bakiram. herKeş gendi âleminde, 
birisine ded im w ki (ben ğaribim. burda misâfirperver  kimse yok^mi ?), 
(ğarib^misin?) diye, (eveT!) dedim, (gel bennen bera'bar!). gine beni bir 
'teKge kapüsuna götürdü. teKgeden içeri o girdi, ben^-de peşinden, bir 
eKdiyar pır oturîyırdı. selam verdi, ğıyamla selâmi alıP, ben de pirin 
elini öp Tüm. o benim önüme düşen, götüren adam, (bu delikan'ni ğarib 
gelmiş bizim diyâra. misâfirperver  yatıb^ğalkacaK yer isTiyor!) (öy-
les ini? ) , (eveT!). nâyeT, adamnar çağırıP, "suvallaşın 'hele! kimin ye-
tişmiş, akıl^ybuluğ olmuş ğız çocuğu var?" diye araşdırdi. nâyeT bir 
adam geldi: (benim var!) dedi. (bu deliğanni diyârımıza ğaribwdüşmüş, 
yatıb^ğalkacağ yer isdiyor. hangi misâfirpervere  versem namelıremdir. 
lâkin, lazımdır w k i buni halâlından bir iş görelim, allahan^emriyle kı-
zini bu delikannıya vereceKsin. ne^dersin?), (allahaıı emrine heç^/bî^/ 
ehterazım yoK! dedi. allah yazmışsa ne diyim.). 

nâyeT, ey hâtemi tey, ikinci nikah tezelendi başıma. aKşam^oldi, 
beni zifafa  verdder. o^ilkin evlendiğim kadmi unuTdum. bu ondan da-
ha hasnâ, dâ^dilber. ('ey ğocam, ölünei^bir^günc ğader sen benim, 
ben senin!) diyîP. ey hâtemi tey, zevki sefadan  o gece sabahwolduğuni 
bilmedim, sabağ^olmuş, kapı dögüldi. kadın suval^yetdi (kimdir dögen 
ğapıyi?) hızmeTcilere. bildir diler (şu sizin damati nikah^kesen 
şeyiK^efendi  isTiyor.) ğadın bene dedi^ki: (ey ğocam, dünki nikahı-
mız kesüen tekKeden seni isdeTmişler. buyurun, gidin 'gelin.), ben^dâ 
hata etdim^/ki kadına deyim^ki: " d e w k i yatıyir!". çünki, ilkin zori 
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gördüm, (hay^hay, başv_/üsTüne!) dedim, haman ğalkıP, indim, beni 
gözliyen âdemw inen beraber teKgiye vardığ. (gel^bakalım delikanni 
dedi. seni everdiK, e v w b a r K sahâbi etdiK. lazımdır ̂ k i sene şimdi bir 
iş bulmah.) . . .(baş üs Tüne!) dedim. şeyıK: (ne iş görürsün, n e w i ş i ba-
şarabüirsin?) diye sordi bana. ben terkal şeyığın cevabına şeyle cevab^, 
verdim, ey hâtemi tey: (siz bilürsünüz! siz ne^emredersiz, ne işi lâyıK 
görürsüz, b e n w d e o işe bakarım.), (bezazhğ edebdir^misin?), (eved! 
ederim!), (çağırın dedi bezaz sınıfmi,  bezaz esnafını!). 

ey hâtemi tey pâdişaham, 'yüz tene bezas esnafi  geldi, oturdular. 
şeyıK bunnara dedi^ki: (ey esnaflar,  şu deliğanni melmeketimize, ül-
kemize ğaribwdüşdi. gidece'gine imkan^yoğ^dâ. yal nız, buni ever-
dig, ev^barK sâbi etdiK am'ma, buni da bir işe tâyin etmeg vezifemiz-
dir. ğul ğula sebeP, sebePdir ğul cennete girmez, bezazlığ ederim diye 
cevaP verdi, buni^da aranıza alın. buna bir 'tükan açalım, siz^ile be-
rabar alış^veriş yaPsm. ne dersiz?) diyiP, sordi. yüz gişi ğabul^etdi-
ler: (heç^bir ehtirazımız yoKdur!) dedi. (hay h a y , aramıza lâyıKdır!) 
diye. ey hâtemi tey, o yüs tükanm arasında bene bir tükan hazırladılar. 
hâzır^etdiKleri ma'ğazaya 'sekizyüz altmnıK mal alddar, ikiyüz altın-
nığ malada mağazada var i ld i , bin altınnığ bir mal hazır v_/etdiler. 
üzerlerini yazddar. 'her malın ğıymetini. bene o ŞeyıK ve esnaf^yile  be-
rabar bir lisTe verdi: (olum, şindi nasıl satacaKsin, ğaribsin bümesin!), 
(buyurun^efendim!)  dedim, (olum, bir ğuruşa alınani, terkal bir ğuru-
şa verecegsin. fazlaya,  noksana deil! • . . iki ğuruşa ahnani iki ğuruşdan 
satacaKsin. fazlrsına  satmayacaKsın. üçü üşden, dördi dörTden, beşi 
beşden vereceKsin. bak, üzerlerine yazmışıK. her malın bir ğıymeti var. 
ğabul^etdin w mi ?), (etdim!) dedim, (parani saymâyacaKsın. etdi'gin 
ne^ğaT'er ahş^/veriş yapdığın hesab^etmiyeceKsin. sene bir dekı l^ 
veriyorum, etdigin esKapeyi (?) bu dakde^atacağsın. am'ma elin ğjs-
mâyacaksm ölüm. ve even^barkan yeteliK harcıyacaKsm. sakın esKiK 
kütürme. yetelig kötür. geri ğalani akçaların bu daKde tökeceKsin, say-
madan. bir sene ele devam bu maldan satacağsm. yal'ms, geleceg sene 
bu^günde sen^inen hesaPwgörecegim. dorgi hesaP verdir.), (baş^ı 
üsTüne!) dedim, duva ğddılar. eşyayı düzüP anaKdarı teslim^etdi, 
çıkdi tükanm önünde böyüK bir duvâ^etdiler: (allah işin ras getirsin!) 
diye, çekiliP getdiler. teker teker o yüz gişi, bezaz esnafı  olan benim sını-
fımdan,  (hayırlı olsun!) diye gelen bene (hayırlı olsun!) diye tekmil verdi, 
(sağ^olun!) dedim. nâyeT, gitdiler. ben bir ğuruşa alınani bir ğuruşdan 
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ölçüb satıyordum, ikiyi ikiden, onnarm dedigiwkimin, üçü üçden, dördü 
döı-Tden, beşi beşden veriyordum. 

feleyin  aynasi ömürden, oniki ay geldi geşdi. bir sene, geldi geşdi. 
amma, 'sekizyüz liralıK mal satdım. çünki parayı saymıyordum, deklleP 
dolduryidim. bene ele tembeh vermişdiler. akşam geldim eve. ey hâtemi 
tey pâdişaham, aldığım eşim karşıladi. güle güle otur'duğ. o geceyi sa-
bağ^etdiK. eşim bene uğurlamaya kapıya ğader geldi! ('ey kocam, seni 
uğurliram bögün. bögün senin hesap günün geldi, allaha amanat. allah 
işin ras^getirsin. güle^güle yola vurdum seni, gülc^/güle gözlerim!) 

geldim, benim içerimde bir darğınnıK çıkdı, obanda, o kadının beni 
güle güle uğurlamasi, beni bö'yüK bir yüKden ğurtarmış oldum zan-
etdim. nâyeT, gendim Tükanımı aşdım. ey hâtemi tey, bir senenin^ 
içinde onnarm edeTlerini bütün örgendim. en^ilkin tükanını açan 'şe-
Kıs, aşmayan, o açana selam vermemiş, "Çayırlı olsun!" dememiş, gendi 
tükanina anaKdar vurmuyordi. ben^de ayni onnarın örneğine göre 
benden evel gelen tükan ğonşularına selam veriP, "hayırlı olsun!" der-
dim, gelir tükanımi açardım. nâyeT, aşdım tükani. ben gendi içerimde, 
ey ^âtemi tey, hesâb^edırdim^ki "benim dahilimde ne^çıkar. çoK 
çıksa dörTyüz lira." çünki, bin^niralıK malın sekizyüzünü saTmışdım. 
ikiyüz liralıK malım ğalmışdi. dörTyüz lirasmi^da bir senede eve har-
eamışdım. yâni dörTyüz lira ğader. lakin hesaP\^/virdim, dahüden dörT-
yüz^altın çıkar diye, umud^edîyirdim. ğuşluK^vakdi oldi. 'lâkin, 
onnarın şu edeTleri^de var i ld i , asğate eden adama, geriden müşderi 
geldigi zaman, (ben şiftahamı  etdim. şu benim ğonşumdan^da alacaK 
malım var. get ona, ondan al, o da 'siftah^etsin)  beyle gördüm, bir se-
new iç inde. yani, birbirlerine yardım, birbirlerine hulûs bağlamışTılar. 
b e n w d e onnara uymuşTum. ejle edlyirdim. nâyeT, şeyiK^efendinin  elin-
de lisde geldi, bir lisde^de bene vermişdiler. (gel deliğan'ni! selâmüna-
leyküm!), (eleykümselam!). (gel bakalım, bögün hesaP günü), o yüz gişi 
bezas esnafımda  geldi, konşularım. ya'ni benim sınıfımdan  olannar. şe-
yiK dedi: (biz bu delikannıya ne ğadder sermayalık rrıalwaldıK ?), (bin 
altınnıK!). (şindi, oğlum, ahan anaKdar. aş daKiliııi, say parani!) diye 
cevaP verdi, o yüz gişi^de seyrediyordi. 

(bismillah!) dedim, dekdi aşTım. 'dekdden parayı saydılar, biniki-
yüz lira altun çıKdi, dekilden. ben dörTyüz lira gözlüyordum. çünki, 
bir ğuruşi bir ğuruşa vermişem, fazlasına  saTmamışam. binikiyüz altun 
dakdden çıkdığı kimin, şeyiK o yüz gişiye dedi: (bu adam helal^iş gör-
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miiş^mi?) diye sordu, ellerini gö'küzlerine koyarak, (eveT dedüer, bir 
ğuruşi bir ğuruşdan vermiş, ne esgig^öş'müş, ne fazla  öşmüş. ne^de 
fazlasına  saTmış. çünki, dakildeki çıkan para dorgi iş göreni isbaT^edi-
yor.). ben heyecana ğapılmışTım, ey hâtemi tey. vücutum titiriyordi. 
hele bunnarm ferâsetine  baK. nâyeT, (ölüm, o w y ü z gişi esnaf  t e s d i K w 

etdi, dorğu olduğun, daküden çıkan paran^da isPat^ediyor dorğu 
olduğun, lâkin şindi bu bin altuni kesejle düvle al sene teslim, buv^/bir. 
ikiyüz altın ̂ d a dakdine atıyorum, ikiyüz altınnıK^da malın var. b u w 

da ticaretin, ikiyüz altm^da ticâretin, evine ne harcamış Tın?), (efen-
dim, sen dedin^ki yeterliK harca, noksan harcama, fazlamda  harca-
ma! yemiye bir^altıK harcıyordum, bâzjn^de bir^buçuğ luzum olu-
irdi.). ('paki olum! dörTyüz^de buni ğabul^edek. dörTyüz a l t ın w da 
ticâretinden yemiş'sin, harcamıssın. allah bol ğazaç vermiş sana!) diye, 
hayırlı^ölsun bin altuni bene keseyle teslimce tdi. ikiyüz altuni^da 
dakdo atdi. (ikiyüz altunnık^da malın, yine ticaretin var, diye hayırlı ol-
sun!) diye tükandan çıkdılar. benimde berabar götürüP, o^günsüv_/gün 
o yüz gişiniii hesâbi görüldi. sâde^bi bû ğarmağal bene deyil, o yüz gi-
şiyiv^/de hesabe çeKdi şeyıK. herkeş sermayasini tökmişTi. dakilini sa-
yıyordular. ve bütün halğa diyirdi: (bû adam dorgi iş g ö r m ü ş ? ) , 
onnar: (eveT!) diyirdiler, ben^de onnarın dediği kimin diyirdim. b e n ^ 
de (eveT!) diyirdim. onnara uymuşTum. 

o w g i i n s i i w g ü n hâtemi tey, yüz gişinin hesâbi görüldi. yâni bezas 
sınıfı  olannar. 'bögün bu esnafın  hesâbi biTdi. yarın başKa esnafa  baka-
lım diye. 

akşam oldi, herkeş hânesine, ben^/de haneme döndüm, güle^güle 
kadın, Kapıya vardım, 'beni içeri aidi. (in'şaallah yüzü ağwgeldin!) . 
dedim^ki (o merfef  hanım senin^idi. sabahdan beni güle güle uğurla-
dın. güle güle yola verdün. 'o merifeT  sende idi!) diyiP. hoş'ca oturduğ. 
allah ne vermişşe yiyiP^işTiKden so'na, ö r g e c e geldi, sabağ^oldi. 
ben küldüm. Kadın bene sordi: (neye küldün?) diye. dedim ki: (bi^şe 
yoK!). (yok, helbeT niye güldün?) diye sordi. dedim ki: (hanım, ben 
dekilden dörTyüz altın çıkar diye tesevvir ediyirdim. dakilden binikiyüz 
altun çıkdi. dörTyüz altınnıK alışv_>veriş yapmışTım. dörTyüz^de har-
camışTım. 'saten bin altınnıK bene mal vermişTüer.). ğadın diğniyordi 
ifâdemi,  (ikiyüzi duruyordi. sekizyüz altınnıK mal. dörTyüzüni yemiş-
Tim, dörTyüz lîra dakilden çıkacaK olurdi, diye tesevvir gelirdim, de-
kilden binikiyüz altun Ç i K T ı . bu para cücüğledi^mi dakilde, ğuzladi^ 
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mi? ben buna güldüm!) diyince, ğadın yanımdan fırladi,  pencereden 
belge seslendi: ('gelin, 'gelin! bu 'allahm sır hekmeTine ğarışiyir!). halgi 
tökdi başıma, benim ğollarımi bağlâyaraK 'tekiye götürdüler. 

(ne yaPdın deliğanni ? neyidi?) 
dedder ki: (eşine demiş ki "dakdden dörTyüz altın çıkardi ancaK. biniki-
yüz altm nerden çıkdi? bir ğuruşa verdim, fazlasına  satmadım.) nasıl 
cevaP verdüer^ıse, benim sözümi. şeyiK bene döndi, aci bir sesçile: 
(deliğanni alış veriş surullahdır. allahın sır hekmetine neçün ğarışTın, 
yetiK^oldun? kesden baş ayağ dolanmas. sürgün^etseK, belki gelir 
esâyişimiz bozulur!) 

cellad emrini verdi şeyiK. ey hâtemi tey orda^da boynumuz cellata 
verildi, celladlar beni bağlayıP şeherden dışari çıkardılar. 

ey hâtemi tey, şeherden çıkar ̂ çıkmaz ğuş gine geldi, ljalğın içinden 
ğuş beni kaldırdi havaya, bir seslerini işiTdim: (geT^gel bu guşa d u v â w 

ğıl. 'ğuş seni ğurtardı!). ey hâtemi tey, gine aşağı bakjram zemin görüK-
müyor. yukari bakjram sema görüKmüyor. nâyeT, ğuş beni bir beri ya-
bana endir'miş. eyle uy andım v_/ki ğuş yoK. ğakdım bir gedige dayan-
dım, bakdım.v>ki bir şer görünüyor, (ola aceP bu ğuş gine bu şere dolan-
dırdi?). bakdım ki hayır, o göıdügüm şer deyil. bu^da aşa. meğer beni 
bu sefer  yıldız şehrine götürmüş, şere içeri girmeden yol^üsTünde bir 
çeşme akıyordi. ey hâtemi tey, çeşmenin başına vardım, üzerimdeki tozi 
süpürüP, çeşmede yıkandım, ab'des^aldım. nâyeT, koynumdaki keseyi 
çıkardım, saydım, bin altın tamam^ile kesede duruyor, gendi gendime 
sevündüm. dedim^ki: (bu sefer  ğurturdum amma, parabada ğaşdım. 
kesemde bende ğaldi^'ya!). sevindîmden birada eğildim su işmeye, 
kese daşın üsdündeyidi. suyumu içib, ele heyecanna keseyi unuTmuşam 
punğarın başında, şere içeri girdim, haşaratım bağlanmışdi, keseden heç 
haberim yok^idi . dolanıP şeri, ğalabalıK bir 'ğahve gördüm, ğâveye 
içeri girdim, oturan helğa selam verdim, bir sedire geşTim oturdum, 
ğâveci geldi bene: (deliğan'ni, nâ^emredersin?) diye. çünki, atalardan 
ğalan bir söz vardır, yeri geldi de teg cevaP, annadayim size: 

demiş Ki: "gönül ne ğahve isTer, ne ğahveha'ne; gönül ehbab isder, 
gehva mahana!". dedim ki: (ğahveci, bir ğahve ver!), ğahveyi ğahveci 
bişiriP getirdi önüme, ğahveyi işTim. halK bene bakıyor, ben^de halğa. 
heç^kimse soran yoK^ki nerelisen ve nerden gelirsin, ben^/de bi şey 
demiyordum. 

I 
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ey hâtemi tey, ğâveei fincanını  almaya geldi, el^atdım ğoynuma^ 
ki keseyi çıkardîm-^da ğâvenin akçası nejse, altunun birini bossun^/da 
alsın, el^atdım, ğoynumda kese yoğ. 'akılıma geldi^ki terkal su içer-
kan keseyi punar^başında unutdum. rengim atmışdi. ğahveci bene ba-
kıyor di. bütün ğahvenin haİğı da seyrediyordi. ğahveci dedi^ki: (deli-
ğanni, neye rengin beyaz^oldu ? neye kızardın, neyin nesi ? neye durum-
sadm?). dedim^/ki: (ğahveci baba, sözin dorğısi, keseyi punar başında 
unuTmuşam! müsâde eder^misin, gidim de keseme bakîm?! lakin, 
ğahve vereceK akçam yokdur sena!) (kesende hanca v a r ı l d ı para ?). 
dedim: (yüz altun! elece kesede unuTmuşam!). (ğorKma deliğanni, pa-
ran ğaybolmaz deye, geT.) dedi. ede geldim^/ki hâtemi tey, ben çünki, 
çeşmeden gidiP, ğahvede oturuP, geri dönüP gelirkan heyli zeman geş-
mişdi. kese yok^ıdi . çeşmenin başında kese yok^ıdi . pişmannığan geri-
sin^-geri dündüm, kimsemde y o k w ı d i . geldim terkal gazveye, bene 
sordular: (buldun^mi keseni?), (hayır, götürmüşler efendim,  kese yoğ!). 
bene ğahveci ve milleT, umuT tesellisi verdi, (deliğanni üzülme! kesen 
ğaybolmas, kesen gelir, bizim buralarda 'hec^kimse haramkcır de^il. 
kesen gelir!) diye, bene ög'üt verdder. benim ğalbim mütmain olmîrdi 
gine ljâtemi tey. giden gel ir imi 'hec. götüren götürmüş, dâ getiririmi? 
diye. dâ halğa b i w ş e y demiyordum, ama ğalbim inanmâyordu. nâyeT, 
birisi ğâveciye dedi^ki: (bu adam 'talaşda, endişe ediyor, hela buni 
amanafhanaya  götürelim, bakalım ki kesesi belki bulan şekis amanaT-
hanaya götürmüşTür.) ğâveei b i r w adam ğatdi bene. önüme düşTü o 
şaKıs beni bir teKgeden içeri götürdi. girdim^ki tekgede bir pir eKdi-
yar oturyor. beni götüren adam o pire dedi^ki: (bu deliğan'ni çeşmenin 
başında keseyi unuTmuş. geldi^mi parasi?) (paran ne^ğadder^/idi ?) 
diye bir sordi bene. dedim^ki: (keseyle bin altun!). (tamama/mıydı?), 
(eveT!). (şû dolabi aç^ölum. keseni tanır^mısan?), (tanıram!). (bak, 
hangisidir senin?). gösTeren pirin dolabi aşdım^ki yedi kese, ağızlari 
düğülü duruyor, ama her^biri benim deil. gendi^gendime dedim^ki: 
(birine e l w aTsam, desem^ki: " â w b u benim!" bu adam diyeceK^ki: 
"getir say parani!" ben ne w bi l îm bu kesenin içinde nawğadder para 
var. nâyeT, ğorhumdan el uzadamadını. hic^biri benim dey ildi. pire 
dedim^/ki: (baba, bu keselerin 'yeddisi^de benim deil, hiç^biri benim 
deyil!), (eile^mi?), (eveT!). (eleyse geT ğahvede otur^ölum. senin ke-
sen geldigi zaman ben seni çağırTdırıram!) diye, emir verdi, terkal, beni 
götüren adam önüme düşTi, ğahveye geldiK. bene umuT tesellisi verdi-
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ler: (deliğanni üzülme, kesen ğaybolmaz, gelir kesen, hec 'ğorKma!). 
ğâveci bene terkal: (deliğanni karnın a c w ı s a aKea vereyim sene. ğahve 
içirsen tezeleyeyim. üzülme, paran geldigi zaman^da param verirsin!), 
ben dedim^ki: (sağ^olun, hele durun bâm, belki gelir.) diye. biz ğo-
nuşurkan heber geldi. (g e l para sâbı, paran geldi!/) diye. ben getdim. 
'ede getdim^ki bir deliğanni benim kesemi ordaki o pirin önüne ğoy-
muş. ekdiyarın y a n m d a duruyordi. pir bene dedi: (deliğanni, kesen ğay-
bolan bu^mudur?) . dedim^ki: (eveT budur!), (tamam^mi?), (ta-
mam!). (ac keseyi say parani, bu adami bıraklm gitsin! ne^ğadder altı-
nın var^idi?) , (bin altın!), (say^/bakîm!) dedi. keseyi açdım, saydım, 
tam bin altm, tamam, noksan yoK. ( t a m a m v m i paran?), (tamam!) 
dedim. (geTsin^mi bu adam?), (eveT geTsin, param tamam!). (geT.) 
diye emir verdi o^adama. terkal o deliğanni dedi ki: (bu adamın bir 
hakğı ğaldi bende, buni^da halal etsin gidim.), (nedir?) dedi, sordi. (be-
nim işim çoğ^udi, ecele idi. bû adamın parasini iki sahaf  gecigdirdim, 
amanaThanaya getiremedim, işim çoğ^ıdi . iki sahaT gej geldim, bu 
haK'ğı, bu adam iki sahaT talaşda ğaldi, üzüldi. bü^haÇğ 1 bene halal 
etsin!), pir döndi bene: (deliğan'ni, haKğıııi helalwet . bu adam birez 
paranı geciğdirmiş, gej getirmiş!), hele gidişata baK. 

ey hâtemi tey, ben sarıldim deliğannının eline, boynuna: (halâlı 
hoş^olsun. anan emdiği süd^üçün, halal olsun. giT!) dedim, delikanni 
gitdi. ben pirin üzüne bakdım. (bakma üzüme, al paranı 'git!). dedim^_/ 
ki: (efendim,  sizlere b i^şey ğayrolur!), (ben allah rızâsı üçün amanaT-
hanada oturyorum. hec^ ,b i w şey lüzum görüKmez. git^ölum, get. al-
lah^işin ras^getirsin!). 

pirin elini öP'düm, geldim gehveye. bir altun çıKardım ğâhveciye 
verdim, (boz bu altuni, ğahvenin akçası neyse al!), ğahveci altuni bozdi. 
terkal bene dedi^ki: (deliğanni, üzülyordun. gördün w mi ?) ve halK^yda 
berabar (üzülyordun, gördün ̂ m i. biz sene demediK^mi^yki üzülme 
paran ğaybolmaz!) diye. ben halğın ğonuşmasına şele cevaPwverdım. 
eger ğâhveciye, eger halğa. dedim^ki: sizin ne güzel gidişatiz, ne 
dorğuluğ işiz var!), (niçün?) diye sordular, dedim ki: (hem parayi bulir-
siz, hem getirir teslim edırsiz, hem^de halallığ alırsiz. iki sahad gecig-
dirmiş diye, bu haKğın bene helal^et gidim dedi. iki sahad gej getirdim 
parani. işim çoğ^üdi. ne güzel edeP, ne güzel dorğuluK. beyle bir ınd-
leT sarsıldım, yenilirimi! bizler bulduğumuzi çoğumuz saklarık, ver-
mezik, kimsiye demeziK!) diye konuşTum. meğer buni hâtemi tey, bil-



" H Â T E M I T A ' İ M A S A L I " 4 3 7 

diğîmemi, bilmediğme ğonuşmuşam. yâni bunnarın hoşuna getsin diye. 
(yâ deliğanni, diye sordular, sizlerde çoğu demeK bulduğunuzi saklar, 
vermesiz?), (evet! vermezik, yirik!), 'benim ğollarımi bağladılar, ('sen 
melmeketimizin esayişini bozarsın, yaramassın. senin içerin lıaram^ile 
dolmuş, 'o haram içerinden boşanana ğader, melmeketimiz harab^olur!) 

'ey ^âtemi tey padişahâm, benim ğollarımi^da bağladılar orda. 
(sen melmeketimize yaramassın!) 'diye. (ne^dedim?), (dâ ne diyesin! 
dediğinden haberdar değil^misin? bak ne diyirsin: bulduğumizi bizim 
çoğumuz vermezüK, yeriK!). 

şeherden 'dişâri götürürkan, 'ğûş gine beni geldi, eellaTlar elinden 
ğuş ğurturdi. 

ey hâtemi tey pâdişahâm, ğuşun ğanadında 'eyle gözümü a ş d ı m w 

ki, sabağ hecir vakdi, beni ğuş ğaldırdığj minareye, yani ölkeme, gine 
minarenin şerefesinde  duruyorum, ğuş yoK. endim camının içine, cami 
kitli. az durdum, mezin geldi, aşdi, beni camıda gördi. sarıldi boynuma: 
(yahu sen nerdeydin? ğâyıb^_,/Oİmuşdun!) 

ey hâtemi tey, eyer ehtiğaT şerini, eyer vebâ^şerini, eyer^de yd-
dız şerini, bû ölkeleri dolandıııP, fırlandırmasi  aradan zaman ömür yedi 
yıl geşmişdi. anam babam dünyadan âhırete köşmişTi. beni götürdüler 
evime, lâkin, evimi teslimwetdiler, (anan baban öldi oğlum, sen sağ^ol 
diye. başan ne geş'di?!). başıma geçenneri bir bir annaTdım, halğa. lâkin, 
ey hâtemi tey, o w g ü n b u w g ü n , bugün, gebrem, işTe, babamın tükani 
bura idi. babam bu camının mezini idi ve imamî^idi. ben de o imamın 
oğlı^idim. başımi ğaldırıram, ğuş gelir minareye, sevüne sevüne minare-
ye çıkdığım dava ğuşun gelmesi, minareye çıKaram, ğuş ğayıP. ğuşun 
geldiği bir benim gözlerim görüyor, kimse görmüyor, kimse inanmıyor, 
çıkaram ğuş ğayıP, ağlıya ağlıya (heyvah geTdi!) 'derem, yenerem mi-
nâreden. hâtemi tey, minâreye çıkıP, yendigimdeki nukde şu. başıma 
geçenneri annaTdım. 'işTe, sevüneraK çıkmam ğuşun gelmesi, ağlaya-
rağ yenmem ğuşun ğaybolması. işTe, davanıfi  tavi bu. 

hâtemi tey^îse, mezinin bu cevabini bir bir dinniyaraK, gine halğa 
şeyle seslendi: "yüs sene ömrüm olaydı, taKdımda, sarayımda otur ay-
dım, bu^halleri ne^bdeydim. bu sözleri nerde duyaydım. 'çoK yaşıyan 
'çoK bilme, çoK gezenden sormali!" diyiP. allâismarladıK etdi. 
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lıele gidelim şu cevherfürüce,  bakalım ki onun fiğri  nedir ? neye mü-
cevheri dögüyor. çünki o ^ d a göndermişTi mezine*. 

dorgi geldi hâtemi tey, cevherfürüce.  şindi sıra cevherfürüce  geliyor, 
cevherfürücün  hikâyesini annadıram. mezininki biTd i. 

"selâmünaleyküm cevherfürüc!" 
"aleykümselam hâtemi tey pâdişaham! geldin^mi?" 
"geldim!" 
"o mezinin müşgülini halleTdin mi? annadın mi, minâreye neye 'çı-

kıyir, neye yeniyîr ?" 
"bey^efendi,  bir ğuş buni kanadında gezdirmiş. gör'düKlerini bir 

bir söyledi!" 

hâtemi tey, mezinden aldıği notayı cevherfürüce  teker teker an-
naTdi. 'işTe, minâreye sevüne sevüne çıkdıgi, ğuşun gelmesi. ağlıyaraK 
endigi ğuşun ğ a y ı b w olmasi. 

"ey hâtemi tey, 'benim müşgülümü halleTdin. ben^de şindi derdimi 
sene tökeyim. 'ey diiine!" dedi. 

'diz^çökdi cevherfürücün  önünde hâtemi tey. "söyle bakalım!" 
şindi cevherfürüc  açıyor, hekâyesini: 

ey hâtemi tey pâdişaham, benim babam bir ğatırciidi. ben bir ğa-
tırcı oğluidim. babamın yeddi tene hayvani var i ld i , nakli işlerdi, hay-
vannar^de şer piçinde yük daşırdi. ve bâzen^de şer^dışma götürürdi. 

'dünya kimi ğ almış w k i babama ğala, sene ğala, bene ğala. günün 
birinde babam dünyadan âkirete köşti keTdi. 'yeddi tene at ğatır bena 
ğaldi. melmekeTde iş noksannandi. hayvanrıaraçla boş duruyor, ben 
de. ğurbeTden gelen şakıslar bene: (delikanni ne duruyorsun? bu yeddi 
tene hayvan elinde. ğurbeTde i ç^çok var, kira çoK var. 'get birğaç ay 
ğurbeTde ğazan gel!) diye geliP^/gidenden heber^alırkan, bakdım w ki 
hekigat ğurbeTde iç^çoKmuş. çünki, zaman gel i r w ki melmeketde iş 
noksannanır, ğurbeTde çoğ w o lur . zeman^da gel irwki melmeketinde 
iş.^olur. ben halğm demesine ğarşılıK ödünç bir para bir tâcirden aldım. 
çoluK^çocuğuma altı aylık idâre edecek bırakdım, birezini^de keseme 
ğoydum. hayvannarı birbirine bağladım, hâtemi tey, şerden davarcıK-
nan doliydi, çıkdım. alti salıaTlıK şerden 'yol ayrıldım, şerimden. bir 

* Burada bir sıra hatası görülmektedir. Anlatan "iki gözü âmâ arap" yerine "cev-
herfürüc"  demektedir. Fakat, ilerdeki satırlarda bu hatanın düzeldiği görülecektir. 
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pufiarwbaşına  getdim. yoI^üsTünde bir çeşme akıyordi. hayvannari 
vurdum otlağa, gendi gendime dedim ki: (helbet^de bu yol^üsTünde 
bu çeşmeyi heyır sabi akıTmış, burdan o^yanni dâ su yokdur. ehtımal. 
bak'sane yol üsTünde akıyor, birez dinnenim, hayvannar da otlasın.) 
diye. kevranımı vurdum otlağa, gendim^de su işTim, aP'des aldım, va-
k i j namazmi edâ 'etdim, davarcıı aşdım, 'epmeK yerken karşıdan bir 
eKtiyar pir geliyordi. bir devriş geliyordi. yol mübaKdır. devriş ge le^ 
gele çeşme başına yanaşdi. (berekeTii olsun delikanni.) diye bene ğonuş-
du. (buyur 'defriş  bâba!) dedim, ğıyâb etdim. 'surfaya  deveT^etdim. 
(deliğanni afiyeT^olsun  sene, isdeim yoK!) dedi. dedim ki: (devriş baba, 
har^ne^ğadder tokusan'sa, bu 'epmeğin yanma geldin, bir parça al!), 
(deliğanni, yemiş ğader memnun w o l d u m . ğarnım tok, yemiyorum, ye-
sem 'epmeye teylif  yoK, oturur yerem!) dediın^ki: (devriş baba, in-
sannar h e r w ' n e w ğ a d d e r toh olursa olsun, gine bir parça epmeK alması 
lâzım. allah^aşKına, yeri gögü yâradani seversen, gel bir parça epmeK w 

al!) diye. devriişün hoşuna geldi, titredi devrüş. (deliğanni böyüK ğa-
pıya sarıldın, allah aşKına alayım!) dedi. bir parça oturdi, epmeK aidi 
yedi. (âhan deliğanni seniı îwde göğnün hoş^olsun. eyer isdeyim olsa 
yerem. üzülme deliğanni, sen ye!) dedi. dedim^ki: (âhan^baK şindi 
devriş baba ben im w de ar'tıK içerim hoş^oldi. o w k i bir parça yidin. 
yiyirsen buyur!) 

ğonuşurkan, ben taam yiyordum, devrüş bene sordi terkal: (deli-
ğanni ne're gidiyorsun?), dedim^/ki: (devriş baba ğurbete gidirem!). 
(neye?), (para ğazanıyım!). (bu hayvannar^da senin^mi?) diye sordi. 
(eveT, babamdan ğaldi. babam öldi, ğaldi bene.), (güzel!), (şerimde iş 
yoKv_,udi, noksannandi. ğurbeTde iç çoğ w umuş . gidiyorum devriş baba, 
birğaç ay ğurbeTde ğalîm, para ğazanîm.), (ne ğa'da?), (bilmiyorum!), 
devriş bene terkal sordi ey hâtemi tey pâdişaham: (deliğanni, kaç^ay 
ğurbeTde ğalacaKsın?), (efendim birğaç ay, nâyeT altı ay gözüme almı-
şam, devrüş baba.), (güzel, deliğanni, güzel! altı ay içinde ne ğazanabilir-
sen memnun olursan?), dedim ki: (devrüş baba, o sözen cevab veremem, 
allah bilir! 'geliP geleceği kimse bilmes. hakdan ğayri. ne ğazanacağımı 
cevaP veremem!) diyince, devrüş bene: (allah sene yardım ğılsa, bu 'yed-
di tane hayvannan berabar, altı ay ğurbeTde allah lütfetse,  e y w b o l ti-
câreT verse, ne ğazanabibrsen?). ded im w ki : (devrüş baba, bak o sözün 
birez yakışdi. eger allah yardım eder, lütfederse,  altı ayın içinde bu yeddi 
hayvannan altı yüz 'lira ğazansam, benim altı seneliK ğazancıma ğarşı-
lıK gelir, o zaman 'çoK ey olur!) diyince, devrüş bene terkal: (pekey 
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deliğanni, altı yüz liraya razı^oldun demek?), (eveT!). (ben seni altı sa-
hatin içinde bir at yükü altm sâhiPwetsem, benden razı olur^musun?) 
diyince, ben devrüşün sözüne, üzüne bakdım. bakanda: (ne bakıyorsun 
diye üzüme?) sordi. dedim ki: (devrüş baba, ejle bir söz söyledin^'ki, 
ne deli söyler, ne de aKılli söyler, bir at yüki altini nerden alacaKsın altı 
sahatm içinde?)- (deliğanni, razı olur^musan? sene soruyorum.), (dev-
rüş baba, râzı oluram n e v d e m e K , b i n i d e bin elin ayağın öperem!) 
dedim, (pe'ki deliğanni, ahân bu bir ğaçi epmegin yedim 'ya, "ben hâla 
epmeK yiyorum, hem devrüş w ü n e n ğonuşirim. hem^de yemiye devam 
ediyurum", eveT, o bir parça 'epmegin üzü hürmetine seni böyüK bir 
varbğa sâhib edeceem. bir at yükü al'tun sene. ama, altı at yükü de ben 
mücevher dolduracaam. bû altı hayvanımda yükü de bene dolduracaam. 
buna razı olur^musun?) diyince, ben durdum, dedim ki: (devrüş baba, 
bene biraz heyal geliyor! bir at yükü altun doldur bene ver, ben yeddi 
hayvani^da altısını sene verdim, isder mücevher dol'dur, isder altun 
doldur, isder n e w e d e r s e n w e T ! ) . (razîv_/Oİdun^mu?), (oldum devrüş 
baba! ben bir torbaya bde razıyam!). (yoğ^/ölum, bir at yükü altun!), 
(peki!). 

devrüş^ünen ğararlaşdurduK, davarcığâ epmegi doldurdum, (oğ-
lum ğarnm doyur!), dedim: (doydum baba. doydum devrüş baba!), 'dâ 
epmeK yermiyim. 

atlari birbirine, ğatırlari bağlayıP, hayvannari devrüşwüncn bera-
bar düşdüm. devrüş beni yoldan çıkardi, gidiyoruK. altı sahaT gün kes-
TiK, yâni, altı sahaT içinde bu çeşmenin başında hazır olacayik dedi 
devrüş. peki. . 

devrüş yoldan çıKarTdi, bir dağa dorgi gidiyorduK. ben terkal dev-
rüşün birez vesvese olduğuni fikirwetdim.  ded im w ki : (gine bu devrüşde 
akıl yokdur. birez teveKkelli bir adanı.) devrişe dedim: (devrüş baba, 
hele dur!) dedim, durdi. (nedir oğlum?), dedim^ki: (devrüş baba, 'bak, 
bu çeşme başında güzel ğonuşduK sen^inen. beni şindi yoldan 'itdin. 
şindi beri yabana götüryor'sun, atlanmaman beni. 'ancak, dağı daşı 
bene beyhuda dolandırırsan, akşam olur b i^şey yoK bulama'san atların 
günnügüni, gendi günnügümi senden alıram! buna ne dersin?) diye. 
devrüş güle güle bene dedi: (deliğanni gel^gel dedi, gel! o bir ğat're 
'epmegin üzü hürmetine seni böyüK bir varlığa sâhiP^edecem, gel!), 
('peki!) dedim. 
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ey hâtemi tey, devrüş önde gidiyordi. b e n w d e devrüşün arkasından 
kevrani çekmiş gidiyordum. nayeT, dağın ğırağina yaklaşdıK, eteğine, 
dağa yaklaşdıK. devrüş bene dedi^ki: (delikanni buyur, ahân şurda ben 
sene işareT verirem. ben^inen ğonuşma daa. g e n d i w g c n d e n w d e ğo-
ııuşma. 'heç sesin çıkmasın, eyer sesin çıkarsa, senede yok olursan, at, 
hayvannar^da y o k w o l u r , ben^de yok^olurum. '-heç ses etmiyecek-
sin!) ben durdum, dedimy^ki: (devrüş baba, sesim çıkmasa bi şei ol-
maz?), (hayır oğlum, b i^şe olmaz!), (e^,ben^_,de ses etmem, neme la-
zım. sen önde, ne yaparsan yaP!). birez^dâ getaiK, devrüş işâreTle, 
elini 'bene işâreT ğaldırdi. (süküTwet ! ) . 'ben ğonuşmayı, möhübbeti 
kesdim. dağm eteğine çıkdıK- ürüyan bir ğıs, (ey insan w o ğ l i bir bene 
bak!), devrüş eli ile işâreT etTi, bene (bakma sakın!), 'ağa nefis  ğalebe 
veriyor, ğız güzel, hem cıbıl, bakacaam ama, can ğorkusi var. devrüşün 
işâretine. bakamadım. nâyeT, dağın yarısına çıkdıK. ğıs feryaT  ediyor-
di: (bir bene doğri bak!), bakmadım, devrüş biı ğıt'a bene işâreT veri-
yordi. içerden, dağın altından ğâyıPdan sesler, ecâyıP, ğarâyıP sesler 
zühül ediyordi. devrüş bir ğıt'a bene işâreTla (ğorKma!) diye teselli veri-
yordi. dağ açddi. işâreTle içeri girdiK, dağ ğapandi. bir kevgiri bina gür-
düm. devrüş önde, gine gidiyor, ben devrüşün iziile gidirem. 

ey hâtemi tey, eyle bakTım^ki ğuPbeden deyirman daşlarından 
büyüK, ğır üzerine, devrüşün ve benim başımızda dönüyor daşlar. ben 
devrüşe işâreTle yukardan asılan daşlari güsderdim. devrüş bene işâ-
reTla (bakma yokari!) dedi. işâreTle. ben dâ bakmadım, üzüldüm, hay-
vannari^da çekiyordum, devrüş bir ğapıya yanaşdı. bir demir ğâpi. 
içerden hemvâyi türlü ses geliyordi. okuyuP, üfürdi.  ğapi açıldi. içeri 
girdiK, bir tahdıgâh. bir ğız elinde ğılıç devrüşe hışmediyordi. tahdıgah 
alti basamaK lerdüvanna ğurulmuşdu. altın mücevher idi. lerdüvannar, 
tahdıgah. hışm^ile, ğılıcv^ila devrüşe hışmeTdi. devrüş birinci basa-
mağa çıkıP, ğıza doğri okuyuP üfüryordi.  ama, ne okuyordi bilmürem, 
ljâtemi tey. ben titiriyordum devrüşün arkasında, büzülmüş duruyor-
dum. nâ'yeT, beş basamağı çıkdi. bir basamaK ğalırkan, ben de seyre-
diyorum. devrüşün duvasma ğız (ah!) çekiP, gendini tahdm üs Tüne at-
Ti. ben dedim ki: (ğız öldi!). ben^de devrüşün arkasından çıkıyordum, 
devrüş ğızın koynundan bir siyah ğuti aidi. koydi koynuna ğutuyi, gö-
rüyorum. endi, işâreTle tahdıgâhi sağ tarafa  büküldüK. ben gine kev-
ranımı çekiyorum, bir demir ğapi dâ göründi. okuyuP üfürdi  orayı^da, 
oramda açıldi. ey hâtemi tey, içeri girdiK bir kevgiri bina. sâyısıni, he-
sâbıni allahdan başğa kim 'bilür. bir yanda tecler^ile altun duruyor, bir 
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yanda tecler^ile mücevher duruyor, 'eyer benim yeddi tene atımdan ne çı-
kar. dün'yanın hayvani yığdsa o kevgiri binaya, daşısa o para ğurturmas. 
bütün dünyanın varlığı dolmuşdi. devrüş bene işâreTle: (endir hurşlari!) 
dedi. işâreTle ğonuşuyorduK, söylemeK yok. ben yeddi hayvanın hurç-
larıni indirdim, hâtemi tey pâdişaham, alti at yüki mücevher doldurdi 
devriş. bir at y ü k i w d e ben altun doldurdum, devriş işâreTle (ğoynun, 
ğoltuğun, cebin mebin doldur!) diyordi. insan 'tamâhi. her ne^ğadder 
dolduriysam, gine gözüm altunnarda, gine gözüm, ey hâtemi tey, geri-
s i n g e r i döndü devrüş, işâreTle gine. geldiK, o binadan çıkdıK. 'ğıs, 
ben öldi bdiyordum. gine elinde ğılıç, devrüşe hışmediyordi. (ula bu 
ğız demek gine dirdmiş!) diye. bene^eyle geliyordi. devrüş bene işâreT 
verdi: (dâ takdigâ doğri bakma! ğıza bakma!). işâreTle. ben dâ bak-
mıyordum. ğız, yelkeniP hışm ile ğılıci devrüşe çekiyordi, takdigahdan. 
devrüş bir ğıt'a okuP, ğıza doğri, tahda doğri üfüryordi.  varamıyordi. 

nâyeT, orayî^da çıkdıK. dağ açıldi çıkdıK, dağm üsTüne. gine ses-
siz işâreTle, dağın eteğine endiK, o ürüyân ğıs, elinde ğılıc: (ey i n s a n w 

oğli, bir bene baK!) diye. devrüş, işâreTle: (bakma!) diye işâreT verdi. 

nâyeT, o ray ı w da çıkdıK. dağ açıldi çıkdıK, dağın üsTüne. gine ses-
siz işâreTle, dağın eteğine endiK, o üıüyan ğıs, elinde ğılıc: (ey insan^ 
oğli, bir bene baK!) diye. devrüş, işâreTle: (bakma!) diye işâreT verdi. 

nâyeT, ey hâtemi tey, elini ağzına dutarak yere ğader geldiK, (deli-
ğanni, konuş!) dedi, (şindi ğurturduK!). ben devrişe konuşmaya durdum: 
(devrüş baba, bdeydim bele zor olduğuni, gelmezdim! az 'daha erkeK-
ligden düşüyordum!), (deliğanni, senin titremen beni ğorkuTdi; yoksa 
ben ğorKmuyordum. ama, bir vay diyeydin, yok olmuşduK. senede, 
kevran w da, ben^de!) . 

nâyeT, punar^başına geldiK, altı^sahaT ömürden geşmişTi. 

(tamam^mi deliğanni?), (tamam dedim, devrüş baba!), ama, ce-
bim, ğoltuğumda altun doli. 'bir at yüki^de altun dutmuşum. 'altı at 
yüki mücevher, ('deliğanni!), (buyur!), (bu punarv_/başında bir ğatir 
epmeğin yedim!), (devriş baba, ahân davarcığın epmeği heP sene!), 
(yoğv^oğlum! o 'epmeğin üzü hörmetine bak seni bu varlığa sâhiP^et-
dim. altı^ay çalışacakTın altıyüz lirayla memnunnuğ^ile geri döne-
cegdin. ahan sene bir at yüki altun! hajdi geş^geT! altı at yükü mücev-
her benim, bir at yükü senin!), 'devriş, benim atlari çekiP, ayrılırkan 
dedim^ki: (devrüş baba hele^az dur, b i^şe diyim!), (nedir deliğanni, 
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söyle! dedi. dedim: (bene gadir^oldi devrüş baba!), ('ne^_,diyorsun ?), 
(ahân bu mücevher altı atın bir at yükü mücevheri de bene ver! bene 
ğadir^oldi.), ( e w ö l u m bele râzî^_,oldun!), (râzı^oldum ama inanmıyor-
dum. bene heyal gelirdi, ama şindi atlai\_,da benim, bir at yüki dâ ver!) 
diye isrâr^etdim. devriş, (pe'ki dedi, oğlum! verdim aha bir at yüki 
mücevher sene.) bakdım^ki devriş meMgeTdi. dedim^ki: (devriş, gine 
ğadir!), ('ne diyorsun?!), (bir at yüki dâ^ver!) . 

ey hâtemi tey, ben istedigce devrüş: (merdi merdâne verdim!) di-
yordi. ben dedimv^ki: (ula, ben deliğanni bu devrüş eKtiyar. dağ orda 
duruyor, allahân ğullari daşısa gine tükenmez, bu duvarda bu devrü-
şün içerisinde, biliyor, ben bu altı at yüki mücevheri niye veriyorum!? 
'hePisi bene, getsin gine 'ohusun çıKarTsın!) dedim, (devrüş baba!), 
dedi: (buyur deliğanni!). (devrüş baba, sözün doğrusi hiç birini verme-
yecâm sene!), (neye^ölum?), (hayır, 'saten hayvannar benim. b a k w 

di'ya definenin  yeri orda. get gine oKuyuP üfür,  çıkar T. eger iş zora 
ğalırsa; seni düğerim!) dedim, devrüş güldi: (ölüm, dünya yıkılsa bene 
güci ye ter imi eceP? ama bi şey demiyorum, bir ğatre epmegin yemi-
şem. elim sene ğakmaz. senin Kayfa  gelmesin! pekî^oğlum, 'hepisi se-
ne!) diye. devrüş küskünnüğ w üncn punar başından ayrıldi. 'ben d e d i m w 

ki: (ula, hele dur! malın eylsi bu devrüşde ğaldi. o^siyah ğuti neydi?), 
devrüşün önünü^aldım: (dur dedim, getme hele, getme!), (oğlum heP 
verdim sene. dâ^ne isTiyorsun?), ('hayır, hela^şu ğoynundaki, o tah-
dıgahdan, ğızın ğoynundan bir siyah ğutu aldın, ğoynunâ sokdun. hele 
o ğutuyu^da çıKarT ver bene! ondan sona nere gidirsen 'giT!) dedim, 
'çünki, ey hâtemi tey pâdişaham, lâym şeytan bayrağını aşmış önüme, 
fit  veriyordi. şeytan fiti.  devriş bene dedi ki: (oğlum! tükenmez bir var-
lığa sahib etdim seni. altı at yükü mücevher, bir at yükü altın, cebin, 
ğoynun^da doli. bıraK yakarmada, keş^get^işine. ne^yapacaK-
sı?), ('hayır! hele çıhar bakalım, ğutuyi elinden almamışım, bıraKmam 
yakani!). dedi^ki: (oğlum, ğutunun için'deki sürmedir!), ( 'aç^baka-
yım dedim, çıkarT!), (oğlum sürmedir bu ğutudaki. yaramaz sene.), 
(hele çıharT bakim! dedim, yalan solüyorsun!). devriş ğoynundan siyah 
ğutuyi çıkardi. aşdı ğutunun ğapağmi. gördüm w ki ğutunun^içi siyajı 
sürme doli. 'terkal ben devrişe sordum: (bu sürmeler ne olacaK?) diye 
sordum, devriş bene cevaPy_/verdi: (deliğanni, bu sürmeyi insan oğli 
gözünün sağ özüne çeker, ğaşının üsTüne, yer^altmda ne varmışa 
sağ gözüne görünür, yani, yerwaltında na^ğadder neler varmışa hePsi 
görür!), (Peki! hele çeK dedim, bakim bu gözüme!), (oğlum ne yapıyor-
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sun?), (işTe, dünyalıK varlıK 'he. ya ğutuyu elinden abram, ya gözüme 
bu sürmeyi çeK!). ben inanmıyordum, (peki!), bismillah diyiP sağ gö-
züme ey hâtemi tey, sürmeyi çekdi. şindi sağ gözüm yer altında ne oldu-
ğum görüyor, ama sol gözüm görmüyor. dedirnwki: (getir, sol gözü-
me w d e çeK!), (deliğanni dedi, sol gözen^de çekdim mi iki gözün kör^y 
olur. akar, söner iki gözün! heyâtan men^olma. 'epmeğin yemişem. sen 
bennen baçwçıkanıassın oğlum, sen belki güman ediyorsunwki, ben 
deliğannıyım, bu ehtiyardır. burya ğader her ne dedinse sözlerin birer 
birer ğabul^etdim. o epmeğin hâtıresıpiçtin, etme oğlum!), (hayır de-
dim, yalan söylüyorsun! yalan söyleme, ya ğutüyi elinden 'alıram, y a ^ d a 
sol gözüme^de çeK, gözlerimin ikisinde yer^altında ne varmışa gör-
sün!). yâni, nerde ne olsa çıkardacaam. çünki defineler  bde görünüyor, 
nerde ne var. devriş bene çoK yavraldi. ben devrüşün yakasıni bıraK-
madım, ey hâtemi tey padişaham. devrüş terkal: (öp mebalını boynan 
oğlum! yavlardım ama bıraKmıyorsun!). sol gözüme^de sürmeyi çe-
Ker^yçe'mez ey hâtemi tey pâdişaham, iki gözüm kör 'oldi. 'işTe, iki 
gözüm kör olduğundaki dava şu. 'heyvahT^ediP devrüş benim açıldi 
boynu köküme 'bir sille çaldi: (oğlum, sene hem ğarğış, hem^de duva 
ğıldım. ölünci bir güne ğader sene vesiyetim bir sille vurdum, boyna, 
ölene ğader 'ahan eeben bir akça, avuş akça töküyorum dedi. ölünci bir 
güne ğader boynundan sdle esgiK^olma'sın, cebinden akça tükenmesin, 
eger bu vesiyetimi yaPmasan'sa, nâna möhTac ğalasın!). 

ey hâtemi tey, hem boynuma sille vuruP, hem cebime akça töküP 
ğolumdan fırladıb  devriş şerimin kenarında gendimi bulmuşam. gözlerim 
görmüyordi beni. o^zaman, ha'man beni tanıyannar elimden dutaraK: 
('yahu ne^oldi? sen giTdin ğurbete para ğazanmaya. hayvannarın, 
kervanın nice^oldi baba?), (sormayın, beni bir evime ğavuşTurun, 
allah rızâsı^içün!). elimden dutuP evime getirdder. çoluğwçocuğum 
ağlıyordi. gözlerim sönmüşdi. çünki, ölüiye dirinin, emmanm bi^ferğı 
yoK. (ben ağlamayım, ben bene eTdim.) dedim, bene (ne oldi?) diye 
sorannara, bu esrâri vermiyordum, kimseye şimdiye ğader, hâtemi tey, 
demedim, ('ne oldiisa bene oldi, ben bdirim!) dedim, o günden bu güne 
ğader, sabahdan çarşı başına gelirem. h e r w k i m bene bir sille vurur, 
bene: "ınüsTahaKdır, cezan^çeK ölene ğader! derse, her sille vurana 
bir haKca veriyim!) derim. 

ey hâtemi tey, ö lgünden bu^güne hem boynuma sille vurduru-
ram, hem^de vurannara para dağıdıram. ne boynumdan sille esgiK^, 
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olur, ne^de cebim 'doli, para tükenir, tüken'mes. çünki devrüş bene 
hem duva, hem bedduva vermiş: (ölünci bir güne ğader boynundan süle 
esgiK olmasın, cebinden akçan tükenmesin!) demiş Ti. 

'işTe, o w g ü n bugün ey hâtemi tey pâdişahâm, 'ne boynumdan sille 
es'gig, ne^de cebimden para tükeniyor, eger, hoş ben deli değilim; hem 
köteK yiyim^de hem^de vurannara para dağıdîm. 'eger vurdur'ma-
sam, süle yemesem, cebimdeki paralar tükene'cek, nâna mö^Tac ğala-
caam. bir yandan dağıdıyorum, gine cebim do'li, gine cebim doli. iş'Te, 
başıma geçan muğadderâtım 'bu. boynu köküme sille vurdurduğum bu. 
ey hâtemi tey pâdişahâm. 

hâtemi tey padişah ah çeke'rek, "hakiğaf  bu kevli mekâna neler 

hâtemi tey padişah ah çeke'rek, "hakiğaT bu kevli mekâna neler 
gelmiş w getmiş . heç haberim yok^ıdi . 'yüs sene ömrüm olay di, yerimde 
oturaydım, bu halleri nerde duyaydım, nerde bileydim?! demeK^gi 
çoK yaş'âyan çoK bdmez, çoK gezenden sormali." diyiP. iki gözü emma 
arabın yanmda ayrılıP, 'dorgi geldi cevherfürüce  yetişTi. 

"cevherfürüc,  'esselâmünaleyküm!" 
"aleykümselam hâtemi tey pâdişaham. geldin mi?" 
"geldim!" 
"ov_,arabm müşgülüni halleTdin mi?" 
"etdim!" dedi. 

"neyîmiş, hem boynuna sille vurdurü'yor, h e m w d e akça dağıdı-
yor?" 

arabın 'fikrini  cevherfürüce  hâtemi tey izah^eTdi. yâni, ben nasd 
annaTdım^'ısa o ^ d a eyle annaTdi. cevherfürüc: 

"ey hâtemi tey pâdişaham, şimdi otur, otur karşıma, ben^de sene 
annadayım!" 

" 'peki!" 

hâtemi tey cevherfürücün  şindi önünde oturdi. diz çökmüşdi. şimdi 
cevherfürüce  geliyor hekâye. şindi cevherfürüc  müşkülüni hâtemi teye 
annadıyor. 

"ey hâtemi tey pâdişaham!" 
"buyurun!" 
"'tiKğatli dinne!" 
"dinniyorum!" dedi. 
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"İşTe ben o iki gözü emma araba seni gönderdim 'ya. 'get, ne se-
bebe boynuna sdle vurduriir, ne sebebe para daıdîr! 'ka, gel bene söyle, 
b e n w d e cevheri ne sebebe ğırîb yök^ediP üfürdüğümü sene annadim 
dedim!" 

"eveT!" 
"sen de git'tin!" 
"he!" 
"o emmayı söylettin!" 
"eveT!" 
'"on fikrini  aldın, bene nakleTdin!" 
"eveT!" 
"şimdi ben başıma geçeni sene annadacâm. diKğaTli dinne!" 
"peki!" 

"ey hâtemi tey, o arabın sene söylediği devriş benim babam^ıdi. 
ben o devrüşün oğluidim. işde, o devrüş nasıl bir devrüş olduğuni arab-
dan eyv_,dinnedin deyi l^mi?" 

'"eveT!" 
"hah, şindi beni diğne. bir gün babam bene dedi^ki: (gel oğlum, 

'gal. otur ğarşıma, sene nesehaT edeyim!), ben babamın elini öPdüm, 
oturdum ğarşısına: (buyur baba!) dedim, (oğlum, beri öldüKden so'na, 
bu sevreti heP yiyeceKsin. eile güne düşeceKsin^ki 'epmeg atlı olacağ, 
sen yaya. segirdecegsin, 'epmege ğavuşamayaKsın. havtalarca aj ğa-
lacağsın, kimse sene merhameT etmiyeceK, etmesin, eyle dara düşe-
ceKsin^ki, ayaKların yalın başın açıK, sırtında libas ğalmıya. nâna 
möhTac galasın! sene dögeler. 'onnar çalalar, senede ğaçasın! onnar 
vurduKca sen ğaçasın! ayağın daşa tokuna oğlum! üzü^ğuyli düşesin, 
ağzın burnun 'dârma dağın ola! alarganda ğalasm! gözlerini açarsan, 
önünde 'atmış para ola. 'atmış parayı bi ipe veresen. getiriP, sene vesi-
yeT etdiğim 'ahân bu odanın halkadan ipi atasan, gendin o iPden, bû 
halğadan asasan!). ben babamın eline sarıldım, ağlıya ağlıya: (baba ben 
sene ne i taf^etdim^ki  bene bu bedduvayı ediyorsun ? ben sene ğarşı gel-
medim baba!'ne^hayırsiz bir evlaT oldum?), ('oğlum, dediKlerim ba-
şan birer birer gelsin!) dedi. ben ded im w ki : (babam eKtiyarladi^da 
belki şürürünü ğayıbwetmiş, belki akli dağılmış bene bu bedduvayl edi-
yor, ben babama ğarşı gelmedim, duvasi,s ğarğışi dutar^mi?) diye yav-
lardım. igirmidörT sahaT aradan geşTi. meyer babam kevşikerâmeTle 
öldüğüni biliyormuş, görmüş, dün'yadan köş'Ti, âKırete kiTdi. y u y u ğ w 
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yâykayarağ babâmi ğasleTdiK. lâkin babamın sevreti ç oğ w i d i . işTe o iki 
gözi emma arab dedi^/ya; ben dedim^ki: (bu mal tükenirimi?) diye. 
lâkin ondörd gişi beni yoldan çıhard(d)ılar, ey hâtemi tey pâdişaham. 
lâkin, 'yeddi sene içinde hophopwunan, ğazanılmiş babamın sevretini 
yidim. ondürd gişi yedi, ben deyü. benim üzüme gülüb, ('ey candan 
ğardaş!) diyenner, beni bir sa^aT göremeyiP^de boynuma sarılan-
nar, (seni göresdiK, bir sahaTdır görmedik, nerdesen?) diyenner, me-
ğer varıma sevinirmiş. vari sevirmiş, 'Peni deyil. 

babamın varlığını yedim, velljasili ey ljâtemi tey. b i^şey ğalmadi. 
nâyeT, babamın vesiyeT eTdigi, gösTerdigi sâde o halğanm odasi ğaldi. 
heP geTdi, mal. orayı^da satıP yiyecem, yatıP ğakacaK yerim yok. 
nâyeT, o ondörT gişi benden üswçevirdi . çünki mal^mul, para mara 
hepsi giTdi. babam ne^yaP'mış: işTe o arabın dediği o dağın altmdaki 
defineleri,  mücevher olannari ömrünün sonuna ğader daşımış. sade altı 
at yüki deyd, daşımış 'getirmiş bû odanın 'ğuPbesine doldurmuş. e l w i l e 
(? eile) bir tavan ğurmuş, bütün o dağ altındaki mücevheri bu ğuPbeye 
daşıdığı ğader daşımış doldurmuş, ama benim haberim yoK. geride ğa-
lan altınnari, varlığı yidim. ordan bilmiyorum. 

ey hâtemi tey pâdişaham, benim paramw ınan sarafwolannar, 
' beg w o luP tüccar olannar başladılar benden 'üs^çevürüP, benim 'üs-
Tüme gülüyorlar, gülüyorlar, işde bunun^üçün, hakiğaT eledir, akilli 
ol dünyada, sevreten, devleten sâhib^ol. gendi varan sâhib w o l . elden 
çıkdığı zaman el^oğli üsTen güler, hem malın yer, hem zeni zeklenir. 

ey hâtemi tey, benim emrimde yeddi sene çalışan aç'çi, ögüTler 
verirdi bene. ama duTmazdım aççının ügüTlerini, nasâtini. (ey şehza-
dem, gözün önüne bak! bunnar seni aldadıyor, bunnar senin dosdun 
de'il! bunnar senin düşmanmdır!) diyordi. ben aççının sözüni 'heç ğala 
almıyordum: (ğonuşma 'aççi, işrne bak!) diyordum. 

nâyeT, merdimaçı düş'Tüm, bunnar üs^çevürdüler. 'aççıyi aldılar 
gendi taraflarına,  her^biri bir saraf  oldi, bezirgan^oldi, ben perişan 
ğaldım. 'nerde bulim bir baba daha bene. sevreT ğazana para doldura, 
b e n w d e yeddi yılda hophop edîp w d e yiyim halğ w man. ama, geldi 
geTdi babam, dâ^bir baba yok^/ki bana mal ğazana, ben^de salta-
nat süreyim. 

ey hâtemi tey, aKlım başıma geldi am'ma, sevreT, devled getTi. 
ak^vaK^ınan ömrüm geçiyordi. bir^gün ajlıKdan gezemiyordum. 
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nâyeT, şerden dışâri çıkdım. dedim^ki belki ğurbeTden gelen yolçi 
bene ekmek parasi verir, üzüm dudmuyordi. şer halğından isdemiyor-
dum. ve isTesemwde vermiyordular. çünkü neden: (baban malini ye-
miyeydin ve ona buna yedirmiyeydin!) diyorlar. halğın dedigi^da hak-
liydi bene (müsdahağdır sene!) diyordular. 

ey hâtemi tey, şerden çıkdım gözlüyordum. baKdım ki şerin içinden 
yükli gelir, çadır madır çoğ. gazan^mazan. arabanın önünde, bir beyaz 
kölmeK geymiş aççi geliyordi. yakma geldi ki benim mâyetimde, em-
rimde yeddi sene çalışan 'aççi. aççiyi gördüm ajlığımı unuTdum. 'keşke 
bu herif  beni görmeyeydi. 'bu hâlimi görmiyeydi. 'utandım aççıdan. 
çünki, zemanında benim emrümde çalışirdi. aççi nasıl benim ğılığımi 
gördi ise, ağlıyaraK segirTdi bene sarıldı: ('ey şahzadem, bu ndğa^_/da 
düşmüsen 'he. 'heyvah gözlerim kör olaydi, seni bu halda görmiyeydim!) 
dedi. ağlıyaraK elimden duddi, (gel şahzadem gel! ben sene yeddi yıl 
ögüd verdim, dedim^ki: gözün önüne baK! benim sözlerimi duTmadın. 
şindi yeddi sene evel senin emrinde çalışan aççi, şindi onnarın emrine 
girmiş, çünki, dünya mendaKğadügğadır efendi,  yendirir^de, bindi-
rir w d e ) . aççınm bene dediği 'çok hoşuma geldi: (eveT aççi, 'hakli dedin 
amma ne fayda!)  aççi beni götürdi seyrangah baççasma. ar abalar y^da 
geliyordi. aççi saKladi beni. d e d i w k i : (yemeK hazır edim, ğarnın doyu-
rim!). çadırlar ğurulmuşdi, ey hâtemi tey. 

nâyet, ğazannar kaynamiya durdi. paytonnar^de, benim param^ 
man ondörd gişi 'beg olannar geldüer. çadırlara girdi, zevki sefâ  h«jph°p 
ediyorlar, lâkin, aççi beni saklamışdi: (görmesinner, görürseler döger-
ler!) diye. 

'ey hâtemi tey, ğuşluğ^oldi, iki tavuğ mezeliK beylere ğızardi. ben 
yemeglerin duzuna bakar'kan, aççi geTdi. köçeKler oynuyordi çadırda, 
seyredîrdi. ben boğâzımın düşerken, havadan çalağannar bişmiş tavuğ-
ları^da ğaçırdılar. aççi ğoşana ğader, çalağannar tavuğlari götürdi. nâ-
yeT, beyler meze isTediler. aççi geTdi: (efendim,  çalağannar ğaçırdi!) 
diye, cevaP verdi, çadırda. ('yemeK gelsin!) diye. yemegler duzli olmuş, 
ben duz ğaTmışdım. yâni aççi sorarsa, diyim^/ki (yemeglerin duzuna 
bakıyordum!), ağa^nefis  ajlığımi bddirmiyordum. yemeğleri tuzli et-
mişem ey hâtemi tey. hangi taam geTdi ise, geri geldi, beyler sinirlendi, 
çadırlardan çıktılar, beni gördüler, 'ya aççıya tekdir etdüer: (bu ğu-
dümsüzi neye aldın yanan?) diye. tavuğlari^da buna yedirdin, b i^de 
iftira  ediyorsun ki çalağan ğaçırdi!). 
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ey hâtemi tey, beni çala çala. onnar vurdi, ben ğaş'dım. nâyeT, 
ayağım daşa toKuldi. üzü ğuyli düşdüm. ağzım burnum dağıldi, (allah 
verdi cezasıni!), geri döndüler, güzümi aşTım, önümde atmış para. (ba-
bamın vesiyeTleri birer birer geldi başıma!) dedim, atmış parayı aldım, 
geldim bir ip aldım, 'doğri, elimi üzümi yâkayıP, babamın vesiyeT et-
digi odaya, halğa devrildi, ğubbeden mücevherler töküldi, bir kenara 
gendimi atTım. odanın içi bütün mücevher cevhari doldi. nâyeT, ipi 
boğazımdan açar aşmaz, bir mücevher cebime ğoydum ey hâtemi tey 
pâdişaham. 'geldim, 'ondörT gişi benim ğarşımda saraf^oluP,  tükan 
açıP, benim ğarşımda 'ondörT gişi sarafa  ğarşılıK bu tükânı duddum. 
bil^levhe asdım, yazdırdım: CEVHERFÜRÜC MAĞAZASI diye. sen 
altın satarsın, 'hali satarsın, amâreT satarsın, ben mücev'her satarım 
diye. tükani doldurdum mücevher, sabağın erinden bir mücevher tel-
lala verirem: (mezet^et oğlum buni!). tellal mezet eder. o benim pa-
ram^ınan beg^olannar, saraf  olannar, 'peh vururlar, yüz liradan bin 
niraya çıkar, tellala: ('getir oğlum, 'getir! neye^ehtiyâcım var!) derem, 
ey hâtemi tey, havanda döger, 'peh^vuran, o benim 'hasimlerime ğarşı-
lıK üfürürem.  'yeddisi patladi. hasıTlığından 'yeddisi öldi. çünki, ğur-
ğuşuni düşman kendini kendine vurdurur, düşman gendini öldürsün, 
sen düş'mâni öldürme, ele iş y a P w k i düşman gendini öle. 

ey hâtemi tey, 'yeddisi patladi, yeddisi ğaldi. bakTım^ki bunnar 
bene çoK mücevher dövcüreceg. nâyeT, bir hillelihle birisinin önünü 
aldım, (yâhu gelin dedim, bu küskünnüh 'nedir? biz esKiden d o s T w 

uduK- baK içimizde yeddi ğardaşımız öldi. yediz ğaldi. bunnari (lil^ile 
elde etTim, d ilgile gine lam etTim, (esKisi kimi gine yiyeK içeK) diye 
bunnari bir cumaya eve deveTwetdim. 'ğırK dene deliğanni el^alti 
hazır w e t d i m . ğırkınawda tembeh verdim, birisine yağdi, yarım ğı-
lıci odaya içeri girersin, ben sene soraram^ki ne^oldi bu ğılıc? der-
sin ̂ k i : bey efendi,  hezîne odasında bu ğılıcın yarısıni fareler  yemiş! 
ben sene terkal ğızğınnığ^de derem^ki: ulan, demiri fare  y e r i m i ? , 
efendim,  'yağli imiş, yemiş! bu cevabi sor. ben terkal bunnara sorim bâm 
ne^diyirler! diye. böyle bir pilan düzennedim. ğırK deliğanni pusudaidi. 
bunnari eve devcT w ctdim, (esgisi kimi gine y iyeK w i çeK! ) diye, elde 
etdim. ama, 'hec bi şey yedirmiyorum. sâde dd töküyrem. çünki, bir su 
versem, haramdır bunnara. eTdım^eyliKleri bilmedder. nâyeT, yedisi^ 
de geliP hazır olduu vakiT evleyi bulmuşdi. yarım ğdıç elde, müşavereli 
ğavğa 'ya, girdi içeri: (ne^oldi ğılıca?) dedim, sordum. (beywefendi, 
hezîne odasında bu ğılıcın yarısmi fareler  yemiş!), ('olan, demiri fare 
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y e r i m i ? ) diye, tikeldim, (efendim,  yağli imiş yemiş!), geri döndüm, 
yeddi gişiye: (eylemini?), birisi dedi^kı: (eveT, bizim evin baltasında 
yağli imiş, fareler  yemiş! 'ya, yağli demiri fare  gemirir!). barmağımı ğal-
dırdım, 'ğırK dene deliğanni 'töküldi. (çalın ulan bunnara! demir yağ-
l i^da fare  yer 'İja!). 

ey hâtemi tey, ğırkının^da ğafa^göz  ğırıldi. sürüne sürüne tök-
türdüm 'dişari. kimisi arkaile, kimisi sürüne sürüne evine giTdi. yedi 
gişinin dördü öldi, üçi ğaldi. o üç i^de ölene ğader yevmiye bir mücevher 
dögüP, toz ediP onnara ğarşı üfüreceem.  o üçüni^de öldürüP, 'torpağa 
sokana ğader. 

'işTe, yevmiye bir mücevher dövdüğümün dâvasi bu. 

hâtemi tey^Ise, cevherfürücden  nu öğüdü alaraK, "hakiğaT tah-
dımda ola oturaydım, bir asir ömür süreydim, y üs^sene ömrüm olaydi, 
bû halleri nerde duyaydım, 'nerden hileydim! demeK^ki dünyada çoğ 
yaşâyan çoK bülmez, çoh gezen çoh bilür!" diye. 

cevherfürücden  ayrılıP, 'dorgi geldi ğıs pâdişahana. 
"'müşgülümü halleTdin mi?" 
'"etdim!" 
ben aynı nakletdiim kimin hâtemi tey ğıs pâdişahına^da cevherfü-

rücün işini ğonuşdi. ğıs pâdişahi: 

ey hâtemi tey, şindi sıra benim, ama, ben başından aşdım^'ya. 
bu iki köleyi sordun." 

"eveT!" 
"o ğarmcabasmaz efendiyi  demişdim sene!" 
"eveT, diğnedim!" 1 

" 'a, onnar giTdi. şerimdeki artıK soyğunnuğ, vuruculuğ, ğırıcılığ 
gaKdi. ancağ, o ğırK yıldan beri toplanan mal, para, beytimislimine 
mal^olmuşTi. lâkin, kimisinin sâhibi çıkdi. geldi varına sâhib oldi. ki-
misi ölmüş, ğırh w y ı l geçmiş aradan, ölennerin mali beytimislim sandığı-
na malwoİmuşTi. 'işTe, ölennerin parasiyle 'haftada  iki köle alıram. 
birini eyler, birini bin altınnan azad ederem. işTe havtada iki köle 
alıP^/da birini eyleyiP, birini bin altınna azad etdiğim, ğırh yıldan 
ölennerin heyrine. ben gendi varlığımdan vermiyorum, o ğırh yıldan 
yığılan varlıKdan veriyorum, çünkü, 'onnarın heyrina köleler çalışTır-
yorum. 'onnarın heyrina verirem. 'işTe, havtada köle alıP, birini eyle-
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yiP, birini azad etdigimdeki, bin altın verdiğimdeki dâvanın tâvi şû. 
ölennerin heyrina. 

kâterai tey padişah, Ijakiğad ne görgüler gördü, ne fikirler  aidi. yüs 
w s e n e ömrüm olaydi, yerimde olaydım, bu hallari, bu görgüleri nerden 
duyaydım. çoK yaşıyan çoK bülme(s), çoK gezenden sor dedim. 

hekâye burada tam'am. hâtemi tey, sarayına, mevkiine varıP, 'ba-
şına geçenneri nâyeT meclisine nakle'diP, çoK yaşıyan çoK bülme(s), 
çoK gezenden sormali deyiP, hekâye burada tamam oldi. artıK, hepü-
ııüze eyvallah, hâtemi tey hekâyesi tamamına, menziline erişTi. 

S Ö Z L Ü K 

a: ağa 
.aççi: aşçı 
ahan/ahan: işte 
âhırete küş-: ölmek 
aj: aç 
ajlıK: açlık 
akır: âhir; son 
âkıret: âhiret 
ala^ ğanda gal-: kanlar içinde kalmak 
aldadıncı: aldatıcı 
anaKdar: anahtar 
apartuman: apartman 
âtığ: artık 

baç^çık- : başa çıkmak 
bâm: bakalım 
barmak: parmak 
başarat: basiret 
bâzın: bâzen 
behv^vurmak: pey sürmek 
bele: böyle 
bene: bana 
beniııen: benimle 
berhava ol-: havalanmak 
beyle: böyle 
beytimislimin: beyt-i müslimîn 

bezeKli: süslü 
bezeT-: süsletmek 
birez: biraz 
biş-: pişmek 
biyiK: büyük 
boynu kökü: ense 
bögün: bugün 
büyüK: büyük 
büyün: bugün 
buruya: buraya 
bül-: bdmek 
bütün: bütün 

cazı/câzı: cadı 
cel latwet- : başmı vurdurmak 
cevab: cevap 
cıbıl: çıplak 
cırnak: tırnak 
cücüg: yavru; civciv 
cücüğle-: doğurmak 
cücüg yeri: ortası 

çal-: tokat vurmak 
çalağan: atmaca kuşu 
çetinine gel-: zoruna gelmek 
çılpak: çıplak 
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çim-: yıkanmak 
çoğ: çok 
çögel: sopa 

dâ: daha 
dagga: dakika 
dal: arka 
dara düş-: sıkıntıya düşmek 
daş-: taşmak 
davareığ: dağarcık; ekmek çıkını 
defe:  defa 
defriş:  derviş 
degenek: değnek 
dellen-: delirmek 
desdür al-: izin almak 
deveT^et- : davet etmek 
devriş: derviş 
devrüş: derviş 
deyirman: değirmen 
dezgah: tezgâh 
diğne-: dinlemek 
dinniyeci: dinleyici 
dişâri: dışarı 
diya: işte 
doğri: doğru 
dorgi: doğru 
dorğu: doğru 
dorğuluğ: doğruluk 
döri: doğru 
dum-: suya girmek 
dürüle-: sarmak 
düvle-: sarmak 
düz-: hazırlamak 

ecâyiP: acaib 
ecele: acele 
edâlet: adâlet 
edeT: âdet, an'ane 
effed-/efvet-:  affetmek 
ehbab: ahbap 

ehdiğaT: itikat 
ehsan^ed-: ihsan etmek, bağışla-

mak 
ehfiraben:  itibaren 
ehtiraz: itiraz 
ehtiyâc: ihtiyaç 
eile: öyle 
eile: öyle 
elâneT^et: ilân etmek 
ele: öyle 
ele: öyle 
elece: öylece 
eleyse: öyleyse 
elimsiz: ilimsiz 
elm: ilim 
emma: âmâ, kör 
emme: ama, fakat 
epmeK: ekmek 
er: erken 
eriş-: ulaşmak 
esa: âsâ, baston 
esâyiş: âsâyiş 
esgeriye çıkarT-: açığa çıkartmak 
esgig: eksik 
esKiK: eksik 
eşid-: işitmek 
eşiyâ: eşya 
eşgere: açıkça 
et-: etmek 
evleden sona: öğleden sonra 
evlîP: evleyip 
evliye ğader: öğleye kadar 
eyce: iyice 
eyle: öyle 
eyle-: evlendirmek 
eyliK: iyilik 

ferg:  fark 
fıkare:  fukara 
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ğaç-: kaçmak 
ğada: kadar 
ğader: kadar 
ğadir ol-: haksızlığa uğramak 
gâhi: hazan 
ğak-: kalkmak 
ğala al-: kaale almak 
ğarâyıP: garip, acayip 
ğarğış: beddua 
ğari: kadın 
ğarmağal: teftiş  (?) 
ğarşan: karşıdan 
ğasleT-: gusul abdesti almak 
ğaş-: kaçmak 
ğâtil: kâtil 
ğatir: katre; lokma 
ğazaç: kazanç 
ğazma: kazma 
gedig: delik, oyuk 
geljva: kahve 
gehve: kahve 
gej: geç 
gemir-: kemirmek 
gendenwgel: kendine gel 
gendi genden: kendi kendine 
geş: genç 
ğılığ: kılık 
ğırh: kırk 
ğırK: kırk 
ğıs: kız 
ğıyafet:  kıyafet 
gi: ki 
gini: gine 
gişi: kişi 
ğolla-: gözlemek, kollamak 
ğonuP köç-: konup göçmek 
ğonuş-: konuşmak 
ğorhu: korku 

ğoy-: koymak 
göküz: göğüs 
göres-: özlemek, göresi gelmek 
görüK-: görünmek 
göya: güya 
ğudümsüz: uğursuz 
ğumar: kumar 
ğuri: kuru 
ğurtur-: kurtulmak 
ğusur: kusur 
ğuşluK vakdi: sabahla öğle arası 
ğuti: kutu 
ğuzla-: yavrulamak 
günüz: gündüz 
güvegi: güvey, damat 
hadem: hademe 
haKca: akça, para 
hakıl: akıl 
halbet: elbet 
halbusiki: halbuki 
haman :hemeıı 
hanca: ne kadar 
hapisi: hepsi 
haraba: harâbe 
haramkor: haram yiyen 
hasıTlığ: hasetlik, çekemezlik 
hasnâ: güzel kadın 
hayirsiz: hayırsız 
hebersizlîn: habersizce 
heç: hiç 
hed: hat; yazı 
hekigat: hakikat 
helğ: halk 
hemvâyi türlü: envai türlü 
lıepici: hepsi: 
herisi: hepsi 
herkeş: herkes 
hey al: hayal 
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lıeyir sâbi: hayır sahibi, yardımsever 
heyli: hayli 
heyvah: eyvah 
hezîne: hazine 
heznedar: hazinedar 
hır kız: hırsız 
hışmed-: saldırmak 
hizmetler : hizmetçi 
hillelih: hiyle 
hiş: hiç 
hökümdar: hükümdar 

igirmidörT: yirmidört 
dava: ilâve 
ilelle-: ilerlemek 
immi: ümmî; câhd 
ireli: deri 
irğala-: sallamak, sarsmak 
iş-: içmek 
işgici: içki içen 
kalendar: kalender 
kalhan: küheylân 
kardaş: kardeş 
karşan: karşına 
kât: kâğıt 
kekelhan: küheylân 
kekic: çekiç 
kevgiri bina: kârgir bina 
kevran: kervan 
kırkızlıK: hırsızlık 
kimi: gibi 
kimin: gibi 
köç: göç 
kölge: gölge 
kölmek: gömlek 
kötür-: götürmek 
kül-: gülmek 

lâm^et- : inandırmak 

lerdüvan: merdiven 
löğat: lügat; söz 

macara: macera 
mahana: bahane 
mebal: vebal 
meğrur: mağrur 
mehrem: mahrem, gizli 
mekbus: makbuz 
melmek(ed): memleket 
meneviyeT: maneviyat • 

v m e n t o l - : mâni olmak 
merdimaç: merdiven 

. mer(i)feT:  marifet 
meyâne: meyhane 
mezer: mezar 
mezerlig: mezarlık 
rnezet: mezat, açık arttırma ile satış 
mezet et-: satışa çıkarmak 
mezin: müezzin 
min: bin 
minafıhlıh:  münafıklık 
möhr: mühür 
möhTac: muhtaç 
möhübbet: muhabbet 
mö'min: mümin 
müşavereli ğavğa: danışıklı döğüş 
na^ğadder: ne kadar 
nasât: nasihat 
nâyet: nihayet 
ne^ğadder: ne kadar 
nerîye: nereye 
nılğ: hal, durum, vaziyet 
nikah kes-: nikah kıymak 
nukde: nükte 

ola: ulan 
olan: ulan 
on: onun 
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oni: onu 
oynaş: sevgili; dost 

ölke: ülke 
ülünei: ölünceye 
öncül: lider; baş 
örgen-: öğrenmek 
örge T-: öğretmek 
öş-: ölçmek 

paş: baş, kafa 
peh^vur-: pey sürmek, fiyat  biçmek 
peşdımbal: peştamal 
punğar: pınar 
puruz: pürüz 

sabağ: sabah 
sabağı: sabahleyin 
sahil: sâil; dilenci 
sâT: saat 
saten: zaten 
sâyib: sahip 
segird-: koşmak 
seneaT: sanaat 
serây: saray 
ses^ed-: çağırmak 
sesleT-: çağırmak 
sevlet: servet 
sevret: servet 
soyuğ: soğuk 
söhbeT: sohbet 
suval: sual, soru 
surfa:  sofra 
surullah: sırullah (Allah'ın sırrı) 
suşlu: suçlu 

şahzade: şehzade 
şâyır: şâir 
şehig: şeyh 
şeKıs: şahıs 
şeme: ışık 

şer: şehir 
şeyiK: şeyh 
şeyir: şehir 
şeyle: şöyle 
şınğıli-: şıngırdamak 
şiftah:  siftah 
şindi: şimdi 
şürür: şuur, irade 

talaş: telâş 
tâmül w eT- : tahammül etmek 
tebdil al-: tedbir almak 
tebdiliwğıyaf:  tebdil-i kıyafet 
tec: tâc 
tehemmül: tahammül 
tekib^et-: takip etmek 
tekin: kötülük 
temam: tamam 
tembeh: tenbih 
terkal: derhal 
terkar: tekrar 
tesbeh: teşbih 
tesevvür: tasavvur 
teylif:  teklif 
teze: taze 
tezeli-: tazelemek 
tiKğatli: dikkatli 
toKul-: dokunmak, çarpmak 
toı-pağ: toprak 
tök-: dökmek 
tuya:( ?)(senin tuyan Kayfa  gelmesin) 
tükan: dükkân 
töktür-: döktürmek 

usdad: üstâd 
üçün: için 
ümman: umman 

w 

ürüyan: çıplak 
üs^çevir-: yüz çevirmek 
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uz: yüz, surat 
üzü^ğuyli düş-: yüzü koyun düş-

mek 
üzünden: yüzünden 
var: varlık, zenginliü 
veşi/veşi: vahşi 
vetan: vatan 
vezife:  vazife 
veziyeT: vaziyet 

yağdi: yağh 
yaka-: yıkamak 
yâmş: yanlış 
yau: yahu 

yavlar-: yalvarmak 
yavral-: yalvarmak 
yazığ: şikâyet 
yeddi: yedi 
yediz: yedisi 
yelken-: hazırlanmak, toplanmak 
yen-: inmek 
yendir-: indirmek 
yeteliK: yeterli 
yola vur-: yolcu etmek 
yuyuğ^yâyka-: yuyup yıkamak 

zekle-: alay etmek 
zeni: seni 
zühül ed-: zuhur etmek 

E K L E R 

-a>>>-i (ben sana seyrederdim) 
-a~-dan (başıma geçenneri bir bir 

annaTdım) 
-acam: -acağım (gelişini annada-

cam size) 
-an: -ına (heyâtan men^olma) 
-an: -ına (başan ne geşdi?); (gendi 

varan sâhib ol.) 
-cığaz: -cağız (adamcığaz) 
-çi: -cı (yalançi) 
-çi: -cu (yolçi) 
-diniz: -dığınız (açıkladınız sözüg 

annaşıldi.) 
-dıP: -arak (kadın evden bir küP 

aldıP, dışari çıkdi.) 
-dıssa: -dmızsa (e, duymadıssa du-

yun babam.) 
-dıT-: -dır-t- (bu şeyhi karşıma 

aldıTdım.) 

-digen: -diğine (bdgigen ğarşılığ bil-
mediğin çoKdur.) 

-dığın: -dığınm (gurbeti dolandığın 
sebebi nedir ?) 

-dular: -lardı ( isTesemwde vermi-
yordular) 

- e ~ - i : (sene dögeler); (ben sene sey-
rederdim)-
-de: (güne bir menzil bu giden 
hâtemi tey) 

- e ~ - d e n : (şere içeri girmeden) 
-ecegem: -eceğim (eyle çabşacaKsın 

hiç ölmeyecegem diye) 
-ecen: -eceksin (igirmidörT sahaT 

mehel verecen) 
-ek: -elim (buni ğabul^edek) 
-el: -er (her w şey çalışmadan ge-

lir^gidel) 
-em:-im (ğabul^ederem); (beni 

büdin^mi kimem?) 
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-en /-an: -ine /-ma (even barkan ye-
teliK harcıyacaKsın) 

-en: -ine (hiç beş ğuruş elen geş-
meden iifürdün) 

-en: -üne (sol gözen^de çekdin 
m i . . . ) ; (o süzen cevab vere-
mem) 

-en: -ine (sevreten sâhib ol); (öle-
ne ğader ahan ceben bir ak-
ça. . . .) 

-ı: -leyin (sabağı) 
-ıram: -ıyorum (aşağı bakjram) 
-îb: -ıp (ben de ne sebebe ğırlb 

yok ediP üfürdüğümü sene 
annadim) 

-im: -ayım (hapisini buldirim) 
-Im: -ayım (gidım^de keseme ba-

kîm) 
-İP: -ıp (aliP; evlîP) 
-ir: -yor (luzum oluirdi) 
-iram: -iyorum (ben bakiram) 
-irem: -iyorum (şimdi sizler^ile 

söhbeTv_/edirenı) 
-kân: -ken (giderkân) 
-lîn: -ce (hebersizlin) 
-mas: -maz (kesilen baş ayağ do-

lanmas) 
-luğ: -lu ( b i r ide bir buzluğ ho-

şav verin buna) 
-masansa: -mazsan (eger cazıbğıni 

duTmasansa); (eger bu 
vesiyetimi yapmasansa) 

-mir^misiniz ? : -muyorwmusu-
nuz ? ( ğ o y m i r w 

misiniz ?) 
-muşsandır: -dun (sen azad^ol-

muşsandır!) 
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-na: -nuna (sene vesiyetim bir sille 
vurdum, boyna) 

-nar: -1ar (çoğul eki) 
-ner: -1er (günnerin bir gününde) 
-nıK: -lık (ikiyüz altunnıK) 
-nuğ: -luk (bu soyğunnuği başara-

madım) 
-nüh:-lük (bu küskünnüh nedir?) 
-°p:- (y)ip (evleden sona tükani 

arkadan kitleP yataram) 
-seler: -lerse (görürseler düğerler) 
-sınsa: -san (eger gelirden gideri 

fazla  harcarsmsa) 
-sinse: -sen (eger sen emredersinse) 
-siz: -siniz (siz devriş deydsiz!) 
-sü: -kü (o^günsü^ygün) 
-süm: -sem (ölürsüm size bir yâ-

digar diye) 
-ük-: -ün- (gürükmeyin) 
-ünci: -ünceye (ülünci bir güne ğa-

der) 
-ür: -ir (allah bilür) 
-üyem: -üyorum (bir beri yabanda 

gendimi görüyem) 
-üyrem: -üyorum (sâde dil töküy-

rem) 
-yaraK: -(y)erek (yarın yarın di-

yaraK bele gidiyor) 
-yın: -nın (parayın) 
-yırık: -yoruz (bir eser bulamıyirık) 
-yırsan: -yorsun (hem sille yiyiP, 

hem para daıdıyorsan) 
-yir: -yor (bin^nira verîyir) 
-z: -niz (yeddi ğardaşımız öldi ye-

diz ğaldi) 


