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Meyvelerin Sohbeti 

-Aylin Koç*- . 

Meyvelerin birbirleriyle hiç geçinemediklerini, aralarının bozuk 
olduğunu, işi kavgaya vardıracak derecede birbirleriyle düşman ol
duklarını düşünür müydünüz? Sizi bilmem ama bert bu kadar geçim
siz olduklarını düşünmemiştim. 

Sohbetii'l-esmiir, meyvelerin kendi üstünlüklerini tartıştıkları 200 
beyitlik küçük bir mesnevidir. Bu çalışmada eserin Fuzuli'ye ait olup 
olmadığı konusundaki tartışmalar, eser üzerinde yapılan çalışmalar, 
eserin konu~u, nüshaları, üslubu ve dili üzerinde durulmuştur. Ayrıca 
çeşitli yayınları bulunan Sohbetii'l-esmiir'ın tam metni verilmiştir. 

Sohbetü'l-esmar'ın Fu~uli'ye aidiyeti konusundaki tartışmalar 

Eserdeki meyvelerin kendi aralarında yaptıkları tartışmaların .ga
rip bir tecelliyle bilim adamlarına da sirayet etmiş olduğu görülmekte
dir. Eserin Fuzuli'ye ait olup olmadığı konusunda iki eksen vardır: 
Azerbaycan' daki araştırmacılar (Emin Abi d, Harnit Araslı) eserin Fu
zuli'ye ait olduğunu; Türkiye' deki araştırmacılar ise (Fuat Köprülü, 
Abdülkadir Karahan, Müjgan Cunbur, Sedit Yüksel, Haluk İpekten) ta
rihi bilgilerden hareket ederek ve dil özelliklerini dikkate alarak bu 
eserin Fuzuli'ye aidiyeti konusunda tereddütlü ifadeler kullanmış, ese
rin Fuzuli'ye ait olamayacağını ifade etmişlerdir. 

Emin Abid, Hayat dergisinde 1927 yılında yayımlanan "Fuzuli'nin 
Malum Olmayan Bir Eseri" başlıklı makalesinde, yazısından dokuz se-

* Dr. Aylin Koç, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk DÜi ve Edebi
yatı Bölümü Araştırma Görevlisi, İstanbul. 
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ne önce, Baku' de Fuzull'nin bilinen eserlerinden farklı bir eserine rast
ladığını, İstanbul' da yaptığı araştırn1alara rağmen eserin nüshasına 
tesadüf etınediğini; ancak, İstanbul' dan Bakü'ye döndüğünde şair Ab-

. bas Müznib Beyin kütüphanesinde gördüğü başka bir yazmasını ince
leıne fırsatı bulduğunu belirtir. Evvelce gördüğü nüshanın taşbasn1ası 
olduğunu, tetkik ettiği nüshanın ise 1304 (1886)'te tertip edilıniş bir 
cönk içinde yer alan el yazması olduğunu belirtir. Eınin Abid, Sohbetii'l

esmfir'ın konusunun meyvelerin · konuşınasından ibaret basit bir mev
zuya sahip olmakla birlikte, Fuzuli'nin hayat felsefesini, eserdeki sade 
üslupta da Fuzuli'nin samimi ruhunu görmenin mümkün olduğunu 
ifade eder. Emin Abid' e göre gezmek amacıyla bağa giren huceste-sfmfi 

(kutlu kişi) Fuzull'nin ta kendisidir.1 

Harnit Araslı, tarafından Baku' de yayınlanan Fuzulf, Eserleri adlı 

dört ciltlik külliyatta Sohbetii'l-esmfir hakkında verilen bilgiye göre; Soh

betü'l-esmfir'ın Fuzuli'nin alegorik eserleri içerisinde gerek konusu ge
rekse yapısı itibarıyla belki çocuklar için yazılmış bir eser olduğu, ese
rin ilk taşbasmasını esas alan Tebrizli naşirler tarafından yayımlanması 
esnasında metin üzerinde tahrifler yapıldığı, bu esnada eserin dil özel
liklerinin bozulduğu belirtilmektedir. Sohbetii'l-esmfir' daki fikirlerin Fu
zull' nin Beng il Bfide eserinin bir devamı niteliği taşıdığı, eserdeki bahar 
tasvirinin de Beng il Bfide'nin mukaddimesindeki bahar tasvirini hatır
lattığı ve şairin kendi muhitini anlattığı da ifade edilmektedir.2 

1 " ... Halbuki bundan dokuz sene evvel, Bakü' de, bunlardan başka Fuzuli'nin da
ha bir eserine tesadüf etmiştik; Fakat İstanbul' da iken yaptığımız tahardyata rağ
men bunun başka bir nüshasını bulamamıştık ve Bakü' den getirtmek de bir tür
lü mümkün olamamıştı. Nihayet İstanbul' dan dönüşümüzde tekrar elde etmeye 
muvaffak olduğumuz bu eseri hususi kütüphanesinden lutfetmekle istifademizi 
temin eden şair Abbas Müznib Beye ayrıca teşekkür etmeyi vazif~ addeylerim. 
Fuzuli'nin edebi şahsiyetine bir şey ilave edecek yazısı olmasa bile burada kısa 
bir tahlil ile Türkiyat alemine takdim etmeye çalışacağız ... Evvelce gördüğüm 
nüsha, taşbasması idi; tedkik ettiğimiz nüsha ise 1304'te tertip edilmiş bir "cönk" 
içinde el yazmasıdır." (Emin Abid, Hayat I, S. 16, İstanbul1927, s. 314-315.) 

2 "Füzuli allegoriyaları içiirisinde 'Söhbatül-Asmar' istar mazmunu, istarsa guru
luşu e'tibarile halka da uşaglar üçün yazılmış maraglı bir asardir ... Türkiya tad
gigatçıları bu asarin Füzuliya aid olmadıgını sübut elmaya cahd etdilar. Onlar, 
'dili sadadir, mövzuu basitdir deya, asarin Füzuliya aid olmadıgını isbat etma~ 
istayirdilar. Köprülüzada hala 1928-ci ilda "Türkiyat" macmuasinin ikinci cildin
da 'Söhbatül-Asmar' asarinin Füzuliya aid olmadıgını iddia edarak, asarin dil 
nögteyi-nazarindan Füzuli şeirlarindan farglandiyini göstarmişdir. Lakin Köprü
lüzadanin bu.fikrila razılaşmag çatindir. Har şeydan avval, geyd etmak lazimdir 
ki, Füzulinin harnin asarinin Azarbaycanca yazdıgı bir gasidada: Busati-giilşiinii 
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Fuad Köprülü, İslam Ansiklopedisi'ndeki Fuzull n1addesinde Fuzu
li'nin hayatı, n1ezhebi, edebi şahsiyeti hakkında bilgi verdikten sonra 
eserlerini sayarken Sohbetii'l-esnıfir'ı da değerlendirir. Köprülü, Emin 

dün eyliidinı giiziir ki, diima 1 Gılam nazareyi-asari-siiıı'iiti-mövln. 1 Aciib nizn'idii gör
dü m çiimiin ziirifliirin 1 ,Tiiiiccı'ib ilii gamu saliki-tiirigi-lıiita ... Asar kiçik bir bahar tas
virila başlayır: Niirgiz ki, göz açdı hagii girdi, 1 Bir halımagılmı özün itirdi. 1 Kiicgiirdiin 
olub biiniifşiiyi-zar, 1 Bir niişiiyi-miiylii oldu Jıummar. 1 Goııcii yalıasım eylti'di çak, 1 Biil
biil bnlıııbmı olub fiiriilmak, 1 Bag içrii açıldı gırmızı giil, 1 Başladı iiııinii nnlii bı'ilbül. 1 
Algis-.>ii, fiizaliinib çiiıniinliir 1 Hoş, tazii geyindi yasiimiinliir. Diggat etdikda buradakı 
bahar tasviri 'Bangü Bada' asarinin mügaddimasindaki bahar tasvirina çoh ya
hındır: Lii'li-tiirdiin niisimi-iinbiirhu, 1 Goncii minasm eyfiimiş ıniimlu, 1 Nogl i/ii dolmuş 
idi giil tiibiigi, 1 Giirsi-limu tökiib siimiin zıiiriigi. 1 Doldurub sngiyi-siiba herdiinı, 1 Cnmi
gı'il içrii badeyi-şiilmiim . / Biilbiili-lıiistiidiin aparmış lıuş, 1 Gı"imriyi-zarı eyldıniş ıniidlıuş . 

1 Yasiimiin doldımıh siiralıiyi-ziir, 1 Ziidcii hadii ilii viigti-siilıiir, 1 Siibziini etmiş oy/ii /a
yii' gil 1 Ki, düşiib ciiyii riihtiıı etmiş gil. Har iki asarin başlangıcındakı banzayiş btm
ların eyni müallif tarafindan galama alındıgını aydın göstarir. Füzulinin bu asa
rinda Azarbaycan arazisinda, hüsusan şairin yaşadıgı arazi da dahil olmagla, Ya
hın Şargda yetişan meyvalardan bahs edilir" (Araslı, Hamit; Fiizuli, Asiirliiri, Bakü 
1958, s. 179-184. 1304-cü ilda yazılmış başga bir nüshasinin ortada olması Tabriz 
naşirlarinin düzgün harakat etdiklarinin aydinlaşdırdıgı kimi, bu asarin ilk mat
baa guruldugu dövrlarda çap olundugunu nazara alsag, orada bir çoh tahrifiara 
yol verildiyinin tabii oldugu aydın olar. Füzulinin divanlarının ilk naşrlarinda da 
bu kimi tahriflar vardır. Hususan Tabriz naşirlari asarin dil hüsusiyyatHirini sah
lamamış olduglarından, bu naşr o gadar da e'tibarlı deyildir. Lakin ortada olan 
yegana asar oldugu üçün giymatlidir. 'Söhbatü'l-Asmar' asiiri ideya e'tibarila 
'Bengü Bada'nin davamıdır. O, öz guruluşu e'tibarila da harnin asiiri hatırladır. 

Çoh ehtimal ki, naşirlar asarin giriş hissasini ihtisar etmişlar. Yahud da onların 
alinda asarin nagis nüshasi olmuşdur. Eyni zamanda şairin gasidalarinda vermiş 
oldugu bir parça, Füzulinin bu mövzuda düşündüyünü daha da aydınlaşdırır. 

Füzuli Azarbaycanca yazdıgı bir gasidada: Busati-giilşiinii diin eyliidim giiziir ki, 
d ii ma 1 Gılam ıwzareyi-asari-siin' iiti-mövla. 1 Aciih 11 iza' id ii gördüm çiimiin ziirifliirin 1 
Tiiiicciih i/ii gamu saliki-tiirigi-Jıiita ... Asar kiçik bir bahar tasvirila başlayır: Niirgiz 
ki, göz açdı bagii girdi, 1 Bir balımagılmı öziin itirdi. 1 Kiicgiirdiin olu b biiııiıfşi:iyi-zar, 1 Bir 
ııiişiiyi-miiylii oldu hıımmar. 1 Gonca yalıasım eyfiidi çak, 1 Bülhiil halıuban oluh fiiriilı
ııak, 1 Bag içrii açıidi gırmızı gül, 1 Başladı iiııiııii na/ii hiilhül. 1 Algissii,Jdzaliinih çdmiin
liir 1 Hoş, tazii geyiııdi yasiimiinliir. Diggat etdikda buradakı bahar tasviri 'Bangü 
Bada' asarinin mügaddimasindaki bahar tasvirina çoh yahındır: Lii'li-tiirdiiıı niisi
mi-iinhiirhu, 1 Gonca ıııinnsm eyfiimiş ıııiimlıt, 1 Nogl i/ii dolmuş idi giil tiihiigi, 1 Giirsi-li
ınu tökiih siiıııiiıı vi:iri:igi. / Dolduruh sagiyi-siiba lıerddm, 1 Cami-gül içri:i badeyi-şiihııiim. 
1 Biilbiili-hiistiidiiıı aparmış hıış, 1 Giimriyi-zarı eyliimiş ıni:idlıuş. 1 Yasiimiin dolduruh sii
ralıiyi-ziir, 1 Ziidca· badii ilii viigti-siihiir, 1 Siihziini etmiş oyla layii'gil 1 Ki, diişiib ciiya· riih
tin etmiş gil. Har iki asarin başlangıcındakı banzayiş bunların eyni müallif tarafin
dan galama alındıgını aydın göstarir. Füzulinin bu asiirinda Azarbaycan arazisin
da, hüsusan şairin yaşadıgı arazi da dahil olmagla, Yahın Şargda yetişan meyva
lardan bahs edilir" (Araslı, 1:-İamit, Füzuli, Asiirldri, Bakü 1958, s. 179-184). 
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Abid'in Hayat mecmuasında eser hakkında verdiği bilgileri tekrarlaya
rak eserin Fuzull'ye aidiyetini hiçbir delile dayandırmadan ileri sürdü
ğünü, gerek üslup gerekse nazıın tekniği açısından Fuzull'nin eserle
riyle mukayese edilemeyecek kadar iptidai ve değersiz olduğunu be
lirtir. Köprülü'ye göre, Fuzull'ye isnadı imkfmsızdır, bu eser Fuzu-
11' den epey sonra, alelade bir şair · tarafından yazılmış olmalıdır. Köp
rülü'nün üzerinde durduğu bir diğer husus ise; eseri ilim alemine ilk . 
tanıtan kişinin Emin Abi d olmadığı, Eınin Abid' den iki yıl önce 1925' te 
Bakü' de neşredilen Fuzulf adlı makaleler mecmuasında eserden bahse
dildiğidir.3 

Abdülkadir Karahan ise, Fuzuli hakkında hazırladığı monografi
de,4 şairin eserleri üzerinde dururken Sohbetii'l-esmar'ı da belirtir an
cak, eseri Fuzull'ye mal etmekte tereddüt gösterir. Aynı tereddütünü 
Di yan et Vakfı tarafından hazırlanan İslam Ansiklopedi' sindeki Fuzuli 
maddesinde de sergiler.s 

Müjgan Cunbur, Fuzulf Hakkında Bir Bibliyogrnfya Denemesi adlı 
kitabında, Sohbetii'l-esmfir'ı "Fuzull'ye İsnad Olunan Eserler" başlığı 
altında ele almışhr. Cunbur, bu konuda net bir ifade kullanmamıştır.6 
Yine, Fuzull'nin 400. ölüm yıldönümü münasebetiyle yayımlanan Fu
zulf- Leyla ve Mecnım (İngilizce Tercümesi) adlı eserde Cunbur, Sohbetii'l
esmfir'ın Fuzuli'ye ait olup olmadığı konusundaki münakaşaların de-
vam ettiğini ifade eder.7 ' 

3 " ... muharrir, bunun Fuzuli'ye aidiyetini, hiçbir delile dayanmayarak, ileri sür
mektedir. 19251te Bakü'de gördüğüm bu eserin Fuzuli'ye ait olmadığına kat'i su
rette kaniim. Eserde .şairin adı geçmediği gibi, üslup ve eda, nazım tekniği de Fu
zuli'nin eserleri ile mukayese edilemeyecek kadar, iptidai ve değersizdir. Şimdi
ye kadar hiçbir kaynakta adı geçmeyen ve eski nüshalarına tesadüf edilmeyen 
böyle bir eserin Fuzull'ye isnadı imkansızdır. Emin Abid' den evvel, 1925'te Ba
kü.:<ie neşredilen Fuzuli adlı makaleler mecmuasında tesadüf edilen bu iddia ta
manuyla yersizdir ve bu eser, Fuzuli' den epey sonra, alelade bir şair tarafindan 
yazılmış olmalıdır." (Köprülü, Fuat, "Fuzuli" Maddesi, İslfim Ansiklopedisi, Milli 
Eğitim Basımevi, İstanbul 1988, C. IV, s. 697). · 

4 Karahan, Abdülkadir, Fıızıılf, Mııhiti, Hayatı ve Şahsiyeti', C. XXII, İstanbul1949. 

5 " ... Fuzuli'ye ait olduğu henüz kesinlik kazanmamış 200 beyitlik bir mesnevidir." 
(Karahan, Abdülkadir, "Fuzull" maddesi, İslam Ansiklopedisi, Türk Diyanet Vak
fı, İstanbul1995, C. XIII, s. 244. 

6 Cunbur, Müjgan, Fıızuli Hakkında Bir Bibliyografı;a Denemesi, Maarif Basımevi, İs
tanbul1956, s. 103. 

7 "Fuzuli'ye isnad olunan eserlerden Sohbetü'l-Esmar ve Cümcüme-Name'nin Fuzu
li'ye aidiyetleri .henüz münakaşa mevzuudur." (Cunbur, Müjgan, Fuzuli- Leyla ve 
Mecnun (İngilizce Tercümesi), İstanbul1959, s. 123) 
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Haluk İpekten, Fuzulf, Hayatı, Sanatı, Eserleri başlıklı kitabında Fu
zull'nin eserlerini sayarken Sohbetii'l-esmfir'ı da belirtir. Ancak, Fuzu
li'ye ait olduğunun tartişınalı olduğunu sqyler.s 

Son olarak, Sedit Yüksel, Türkoloji dergisinde yayın1ladığı "Sohbe
tü'l-Esmar Fuzüll'nin Değildir" başlıklı :r11akalesinde eser üzerine ya
pılmış çalışmalar, yayınlar; eserin üslubu ve konusu hakkında bilgi 
verdikten sonra, eserin niçin Fuzuli'y~ ait olmadığına dair 11 madde
lik delil sunar. Eserin dil özelliklerine ve kelime hazinesine bakarak, 
İran Azerbaycan'ında ve oradaki Türklerden biri tarafından kaleme 
alınmış olacağı ihtimalinin olduğunu, yazılış tarihinin de günümüz
den en çok iki yüzyıldan geriye götürelemeyeceğini belirtir. Makalesi
nin sonunda eserin düzeltmeli metnini yayınlar.9 

8 " ... Fuzuli'ye ait olduğu tartışmalı Türkçe bir mesnevidir. İçinde Fuzuli'nin adı 
geçmeyen, kaynaklarda ve külliyat yazmalarında bulunmayan bu mesnevinin 
Fuzull'nin olduğu bazı yazarlarca kabul edilmemiş~ir." (İpekten, Haluk, Fıızuli, 
Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara 1991, s. 47-48.) 

9 "1. Eserde Fuzuli mahlası geçmemektedir; 2. Fuzuli'nin Türkçe Divanını baskıya 
hazırlarken beyit beyit gözden geçirdiğimiz 70 kadar Fuzlıli yazmasının ve içle
rinde Fuzuli'nin manzumelerinin de yer aldığı yazma şiir mecmualarının hiçbi
rinde Sohbetii'l-Esmar' a, ondan alınmış beyit ya da beyitlere rastlama dık; 3. Emin 
Abid' e gelinceye kadar, Fuzuli' den bahseden, biyografik ya da bibliyografik 
(yazma, basma) eserlerin hiçbirinde, şairin Sohbetii'l Esmar adlı mesnevisinin var
lığından söz edilmemiştir; 4. Eserde Fuzuli'nin manzumelerinde rastlamadığı
mız kelime ve ifadelere rastlıyoruz. Eserde, danış- (de-, konuş-) kökünden "da
nışma" (85, 97, 138) kelimesi geçmektedir. Aynı şekilde, dört beyitte yer alan 
apar- (götür-) sözü de Fuzuli'ye yabancıdır: aparsalar (48), aparırlar (95, 134), 
aparıp (157). Yine, "olurdun" yerine olardın (66); "der idi" ya da "derdi" yerine 
deyerdi (151, 152, 153, 154) söyleyişleri, Fuzuli'nin eserlerini verdiği Türkçenin 
Azeri lehçesinde yeri olmayan fonetik özelliklerdir. Aşağıya aldığımız şekiller de 
Fuzuli'nin Türkçe manzumelerinde geçmez: olupdu (5), koyupdu (54), dolupdu 
(94), edipdi (106), dönüpdü (166), veripdi (199); 5. ' .. . Zfra ki ilmsüz şi'r esasi yolı 
dfvar kimi olur ve esassuz dfvar gayet de bf-i'tibar olur" diyen Fuzull her halde "Her 
elsineden .. . " (5) fahiş hatasını yapmazdı; 6. Üzüm ile ilgili olarak anılan kişmiş ve 
mevfz' e; bir de bir tür kavuna verilen germek adına, özellikle, İran' da rastlanıyor; 
7. Alubalu (Vişne) ve Zogal (Kızılcık) ise Doğu Anadolu (Iğdır), Kafkas ya da 
İran Azerbaycanı'na özgü adlardır; 8. Manzumenin şairi bostan (bustan)'ı bahçe, 
çiçek bahçesi değil de bostan (kavun, karpuz tarlası) anlamında kullanmıştır. Bu 
kullanış yalnız Fuzuli'ye değil Divan şiirine de yabancıdır; 9. Şeklimi dahi edipdi 
pistan 1 Pistan severler cümle merdan (106) gibi hafiflikleri, Ger eşşege mahmil etseler 
çul, Ol çul u miinakkaş ola gül gül / Eşşekde zeval hem kem olmaz, Min ba' d eşşek adem 
ol-maz (109, 110) cinsinden kabalıkları ve zevksizlikleri Fuzuli'ye mal etmek hak
sızlık olur; 10. Eserde, aruz tekniği ve kafiye düzeni bakımlarından da aksama
lar göze çarpmaktadır; 11. Yine, FuzUli gibi bir şair kendinden "huceste-sima" 
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Sohbetü'l-esmar'ın baskıları: 

Harnit Araslı, tarafından Baku' de yayınlanan Fuzulf, Eserleri adlı 
dört ciltlik külliyatta Sohbetii'l-esınar'm baskılarıyla ilgili olarak şu bilgi
ler verilmektedir: 19. asırdan önce Tebriz şehrinde kurulmuş olan ilk 
Azerbaycan matbaasında eser taş basması olarak küçük kitap şeklinde 
neşredilmiştir. Neşir tarihi malum olmayan bu taş basmasının başlığı Ki
tabi Söhbiitül-Asmari Fiizuli' dir. Şiirler nesir gibi art arda yazılmış, ancak, 
mısralar araı:nnda boşluk bırakılmıştır. Eser bittikten sonra ise "Eyziin 
Aş' ari Türki" başlığıyla Fuzull'nin gazellerinden örnekler verilmiştir. 

Eserin bir diğer nüshası ise, Emin Abid' in 1927 yılında Hayat der
gisinde yayımlanan makalesinde gördüğünü belirttiği 1304 (1886) ta
rihli bir cönk içindeki el yazması nüshasıdır. 

Harnit Araslı ise eserin el yazması nüshalarından hareket ederek 
1958 yılında Bakü' de Azeri lehçesiyle Fiizuli Asi:irliiri adını taşıyan dört 
ciltlik külliyatın ikinci cildindelO eseri yayımlamıştır. 

Türkiye' de, ilk olarak 1960 yılında Karadeniz Bölgesi Fındık İhra
catçıları Birliği Umumi Katibi Kemal Pekertarafından Sohbetii'l-Esmar 
ve Fındık adıyla yayımlanmıştır.n Başlığa "fındık" kelimesinin ilavesi
ne rağmen, 200 beyitlik mesnevide "fındık" yalnızca iki yerde geçmek
tedir. Peker, uFındık Üzerine Etüd ve Dökümanlar" başlığıyla fındık 
üzerine yayımladığı kitaplara 21. yayını olarak Sohbetii'l-Esmar'ı sunar
ken, Fuzuli'nin hayatı! eserleri hakkında da bilgi vermiştir. Metnin so
nunda ise küçük bir sözlük mevcuttur. .. 

Son olarak metin, Sedit Yüksel tarafından yayınlanmıştır. Yüksel, 
Harnit Araslı'nın ve Kemal Peker'in yayınladığı metni karşılaştırmak 
suretiyle eserin yeni metnirtİ ortaya koymuştur. Her iki metinde gör
düğü noksanlık ve yanlışlıkları, bu metinlerden bazen birine bazen de 
öbürüne bakarak tamamiaya çalışmıştır.l2 

(kutlu uğurlu kişi) diye bahsetmez. Bütün Divan şairleri gibi, Fuzı1li de benlik 
davası gütmez; o da öbürleri gibi, ancak sanatçılığı ile övünür." (Yüksel, Sedit, 
"Sohbetü'l-Esmar Fuzuli'nin Degildir, Türkoloji Dergisi, S. 1, Ankara 1972, C. IV, 
s. 115-136.) 

10 Araslı, Hamit, Fuzulf Eserleri, Bakü 1958, C. II, s. 266-277. 

ll Kemal Peker, Önsözde "Fuzı1li ve meyvelere ait bir eseri 405 yıldan beri bilinen 
ve fakat bugüne kadar yurdumuzda henüz yayınlanmamış bulunan Sohbetü'l-Es
miir', (Meyvelerin sohbeti) fındık bölgesine 1961 yılının ve mahsulünün hayırlı 
ve bereketli olması dileğiyle sunmaktan bahtiyarlık duyarız" demektedir. 

12 Yüksel, Sedit, "Sohbetü'l-Esmar Fuzı1li'nin Değildir", Türkoloji Dergisi, S. 1, An
kara 1972, C. IV, s. 115-137. 
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Sohbetü'l-esmar'ın konusu, dili ve üslubu 

Sohbetii'l-esmar, aruzun mef ülü mefailiin feüliin vezniyle yazılmış, 
200 beyitlik bir mesnevl.dir. 

Mesnevl., bir bağ tasviriyle başlar. Baharla birlikte bitkilerin filiz
lendiği, güllerin açıldığı, bülbüllerin şakıdığı, yaseminierin süslendiği 
bağı seyretmek ve gezmek üzere huceste-sfma (kutlu kişi) bağa girer. 
Bağa girdiğinde meyvelerin ve yemişlerin her birinin kendilerini öv
düklerini görür: Ekşi erik (aluçe) her türlü hastalığa şifa verdiğini, her 

' . 
d erde deva olduğunu söyleyerek Allah' a şükretmektedir. Bunu duyan 
erik (alU) kendisini kaybeder ve "Ey ağlayan, övünme, utanmıyor mu
sun? Zira ekşi (ve) alçaksın sen!" diyerek, rengiyle övünür. Kiraz (kilas) 
bu sözler üzerine "Kendini bu kadar övdün, haddini aştın, sözünü kı
sa kes!" diyerek, kendisinin bir yıldız, peri hatta melek olduğunu söy
ler. Zerdali (zerdalu), kirazın sözlerinden adeta kudurur ve nara atarak 
"Bir damla su bir de kemiksin. Seni yiyene zarar verirsin. Bütün var
lıkların aslı (Allah) bana "zerdali" adını koymuştur. Bazen zümrüt gi
bi yeşil olurum. Bazen de bedenim yaldızlı olur." çler. Elma (alma, tuf
fah, sfb) söylenenlere kulak ·kabartıp, "Ey, karnı veremli, göğsü yarık ve 
ey elbisesi tozlu, lez.zeti vasat! Seni yiyen herkesin· karnı şişti ve bela 
denizinin içine düştü.'~ diyerek kendini methetmeye başlar. Bu methi 
duyan armut (emrud), "Her hastaya ben şifa veririm. Her ortama ben 
eğlence veririm." diyetek övünür. Bunun üzerine üzüm (engur), arınu
ta "Ey illetinden ·rengi sararmış, güçsüzlüğünden başı yana (eğilmiş) 
kendi kendine tabip oldun ve hastalara nasip oldun. Kendine ihtiyacı 
olan başkalarına derman olur mu? Kel kendi başının çaresini bulsaydı 
(kendi kendinin) tabibi olurdu. Önce kendine deva bul ondan sonra 
hastalara şifa ver!" tarzında konuşunca bunu duyan ayva (heyva, sefer
çel), üzüme "Çeneni kapat! Bir kadeh ni.ey ile mutlu etsen o mutluluğu 
kedere dönüştürürsün. Lezzet, renk ve tat bendedir. Bağ ve bahçe ko
kumla doludur.(' der. Ayvanın konuşmasını duyan portakal (narinç), 
hiddetle söze karışır: "N efretten ve kinden rengin sararmıştır. Karnın 
kurtçuk, nefret ve kin ile doludur. Tenimdeki elbiseyle yüz (kez) övü
nürüm. Hiç kimseye vermediği elbiseyi bana bahşetmiştir. Şeklimi de 
memeye benzetmiştir ve bütün erkekler memeyi severler." der. Porta-. 
kalın övünmelerine turunç şu cevabı verir: "Ey aşağılık, bu elbiseyle 
övünme! Eşeğe (bile) çul giydirseler, o çul gül nakışlı olur. Ben yiyecek
lerin şahının ta kendisiyim, yemişler içinde padişahımdır." tarzında 
konuşarak kendisini şah ilan eder. Bunu duyan nar (nar, rüman), "Dün
ya meyveleri benim ölçüm değil! Cennet bağı benim kaynağıındır. Por-
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takal ve turunç kölen1dir, ayva ile elına hizınetçimdir. Her tanem yu
varlak kırmızıdır." diyerek kavgayı daha kızıştırır. 

Bunun üzerine hurına (hımnn, riiteb), peygaınberlerin yiyeceği ol
ınakla, aslı ve soyu ile övünür. Bu övünmeyi duyan badem (b&Wm), 
hurmayı ayıplar ve kınar. Ardından şamfıstığı (piste), baderne sataşır. 
Bir yandan şeftali (şeftalU, ho h), fıstık, iğde (sım cu d), kestane (şahpalıld), 
fındık, hüJınap (innab), dut (tut), vişne ([ilubalıl, kilenar), incir, kızılcık 
(zogal), ceviz (cevz) ve limon (lfmıl), bu sözleri işitir. Her biri bir masal 
anlatmaya başlar. Şeftali ben padişahım, fıstık yıldızlar içinde ayım, ce
viz ben pehlivanım, incir cihanın meşhuruyum, hünnap ben üstünüm, 
kızılcık ise ben sana benzerim der. Vişne, kendisini anlatırken dut da 
bağın papağanı olur. 

Bu kavgalar, bağa dinlenın ek üzere gelen huceste-sfm(i' nın keyfini 
kaçırır, yollara düşer ve bir bostana gelir. Bostanda da aynı kavgalar 
devam etmektedir. Hıyar, salatalık (hıyar), Allah'a şükürler etmektedir. 
Bunu duyan germek "Hem bir lezzetin hem de bir adın yoktur. Tadın 
manda etine dönmüştür." diyerek, hıyarı kötüler ve kendisini övmeye 
başlar. Bu övgüleri duyan karpuz (karpuz, hinduvane) da niteliklerini 
anlatmaya başlar. Kavun şiddetle alevlenip, karpuza vezirliği, gerrne
ğe · vekaletliği, hı yara mülazımlığı, şamarnaya da hizmetçiliği uygun 
görür. Kavun, bostancıya emrederek hıyarın derisini yüzdürtür, ger
meği yaralar, karpuzu ortadan ikiye 'ayırır, şamarnayı da bir kenara 
atar. En sonunda da kendi başını keser. Bütün bu olanları gören, büs
bütün keyfi kaçan huceste-sfma, bu dünyada vefa olmadığını, cefanın 
çok olduğunu anlar. 

Kısaca konusu özetlenen Sohbetii'l-esmar'da meyvelerin hepsinin 
bir yönleriyle övünmelerini, kavgalarını sunan şair, bir taraftan ıney
velerin özelliklerini anlatırken bir taraftan da devrindeki mevcut me
selelerden bahsettiği sonucunu çıkarabiliriz. İnsanların, mala, paraya 
pula, giyime, soya sopa güvenmesinin yanlış olduğunu da vurgulama
ya çalışmaktadır. Övünen her meyvenin muhalifi ona verdiği cevapta 
meyvenin rengine, tadına, yapısına ait bir özelliği eksik görüp kötüle
mekle beraber, insanlar arasındaki kötü özellikleri de tenkit etmiş olur. 

Dünya işinin medarı yohdur 
Hiç kimseye i'tibarı yohdur 

Eyler birisini sahib-i tae 
Ol birisin eyler ona muhtac 
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Mısralarından anlaşıldığı üzere; şairin tenkit ettiği bir husus da; 
dünyanın sahib-i taçlara ve muhtizçlara bölünınesidir. Şair bu düşünce- · 

sini bu köhne evin (dünyanın) vefası olrriadığı; kaygı, keder ve cefası
nın çok olduğu ınısralarıyla taınaınlar: 

Bu köhne evin veftisı yohdur 

Enduh ii gam il ceftisı çohdur 

Eserin dili ve üslubu konuşma diline dayalı olup, bütününde teş
his ve intak sanatları hakimdir. Alegorik bir aniatıını vardır. Eser daha 
çok, halk için yazılmış sade aniatımlı halk hikayelerini andırmaktadır. 

Solıbetii'l-Esnuir' daki meyve adları 

Eserde, 31 adet meyvenin adı geçmektedir. Hııceste-sfmti'nın bağa 
ve bostana girdiğinde rastladığı meyveler metindeki sırasıyla şunlar
dır: Ekşi erik (alUçe)13, erik (alü), kiraz (kilas), zerdali (zerdtllü), elma (al

ma, tııffah, sfb), armut (emrüd), üzüm (engür), ayva (heyva, sefercel), por
takal (narinç), turunç, nar (nar, riiman), hurma (hurma, riiteb), badem 
(badam), şamfıstığı (piste), şeftali (şeftalü, halı), fıstık, iğde (sımcud), kes
tane (şahpalUd), fındık, hünnap (innab), dut (tut), vişne (alubalıl, kile

nt1r)14, incir, kızılcık (zogal), ceviz (cevz), limon (lfmU), hıyar, salatalık 

(hıyar), germek (erken yetişen bir kavun türü), karpuz (karpuz, hinduvane), 

şaınama (şemmame, bir kavun tiirü)15, kavun. 

13 alıiçe 'küçük ekşi erik' (Yüksel, Sedit, "Sohbetü'l-Esmar Fuzull'nin Değildir", 
Tiirkoloji Dergisi, S. 1, Ankara 1972, C. IV, s. 118); Yonus eriği, Yunus eriği Prunus 
divaricate Ledeb- Meyveler olgunlukta 15-30 mm çapında sarı, kırmızı veya mor 
renkli, eş anlamlısı Alça, Alsa (Kars, Van) (Baytop, Turhan, Tiirkçe Bitki Adları 
Sözlüğü, Ankara 1997, s. 101.) 

• 
14 kilenar 'bir tür naı' (Yüksel, Sedit, "Sohbetü'l-Esmar Fuzull'nin Değildir", Tiirko-

loji Dergisi, S. 1, Ankara 1972, C. IV, s. 118.) Ancak, kilenar sözcüğü alubalu ile 
eşanlamlı olarak vişne karşılığında kullanılmış olmalıdır: gilenar is. bot. vişne 
(vişne (Altaylı, Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I, İstanbul 1994, s. 526); al
bali is. koyu kırmızı renkli, sulu meyve, gilenar, ekşi kiraz, vişne (Altaylı, Seyfet
tin, Azerbaycan Türkçesi Sözliiğii I, İstanbul 1994, s. 86); iilıı biilu an armarylla, or 
sour cherry (Steingass, F., A Comprehensive Persian - English Dictionary, Beyrut 
1975, s. 95.) 

15 şamama is. ar. çok güzel kokulu ve tatlı, genelde yenmeyen ve süs için eve konan 
kavun türü (Altaylı, Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü II, İstanbul 1994, s. 
1075.) 
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Metinde, meyvelerin bazıları Arapça ya da Farsça karşılıklarıyla 
verilmiştir: Elma için alma, tuffah, sfb; nar için nar, rüman; ayva için hey
va ve sefercel ... 

Eserin yazıldığı coğrafyada hangi meyvelerin yetiştiği konusu da 
bilgimize sunulmaktadır. Meyvelerin sıralanışında, birbirine benzer şe
kil ve büyüklükte; birbirine benzer tatta olanların sıralanışı da dikkati 
çekmektedir: Erik, kiraz; elma, armut; portakat turunç; fıstık, iğde, kes
tane, ceviz, fındık; vişne, kızılcık; germek, karpuz, şamama, kavun ... 

Sonuç olarak, eserin Fuzuli'ye ait olup olmaması tartışmaları bir 
tarafa, metin konusu ve üslCı.bu bakımından Türk edebiyatının ilginç 
örnekleri arasında sayılabilir. Eser, çeşitli yönlerden yeniden ele alınıp, 
inceleme ve değerlendirmeyi beklemektedir. 

SOHBETÜ'L-ESMAR 

Gavvas-i bevahir-i rivayet 
Seyyfih-i bevfidi.:.i hikfiyet 

Derya-yi revfiyeti üzende 
Sahrfi-yi hikayeti gezende 

Düzmüş bu niz/im ilen githerler 
Vermiş bu eda ilen haberler 

·' 

Kim var idi bir huceste-sfmfi 
İdraki ternam tab' ı garra 

Eşya' tekelliimünden arif 
Her elsineden olupdu vakıf 

Bir gün ki Şeh-i Sipihr-i Rfibi' 
Tfgini Hamel' de kıldı lam i' 

Teshfr-i Hamel kılan zemanda 
Hun-ı Hamel ahıdan zemanda 

/ 

Cdrf olup her taraf gezende 
Her sebze-gehe güz/ir edende 

Bir tavr ile devr edip zemane 
Bir özge fezfi yetip cihana 

Ebvfib-i hayal olundu meftuh 
. Emvfit-i nebfita etdi çiin ruh 

Çün neşv ii nema bulup çemenler 
Çak etdi nebat pfrehenler 

Mey neş' e ile ayağ çekdi 
Lfile cigerine dağ çekdi 

Nergis ki göz açdı bağa girdi 
Bir bahmak ilen. özün yitirdi 

Kec-gerden olup benefşe-i zar 
Bir neş' e-i m ey le oldu hammar 

. Gonce yahasın eyledi çfik 
Billbill bahuban olup ferahnfik 

Bağ içre açıldı kırmızı gül 
Başladı enfn il nale billbill 



El-kıssa feztilanıp çemenler 
Hoş taze geyindi ytisemetiler 

Seyretmek içiin o pak-damen 
Tutdu reh-i bağ ii tarf-i gülşen 

Her bağa giizer eden zenıanda 
Her nıetjveye bir nazar kılanda 

G_ördü ki fevtikih ii semerler 
Öz özüne iftihar ederler 
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Çiin dürr-i lcalender.-i bf-huşenı 
Yüz 1nin tarafa saçıldı hüşem 

Geh sebze Dii gtih erguvtinf 
Geh siirh ii seffd za'fertinf 

Omm sesini Kilas eşitdi 
Bu zarb ile ona ta'ne etdi 

K' ey nfi-kes ii dün u tarınıadın mı 
Azerm adıma yarınıadın mı 

Azaçe ederdi şiiler-i Settar Kendiizini bunca Dasfetdin 
Kim men kimi hoş cihanda kim Dar · Kurtar sözünil ki hadden ötdiin 

Teb-lerzeye men şifa verirem 
Telhz-i feme safa verirem 

Ekiimden olur b~ş ağrısı dür 
Demiş hükenıfi bu sözü cümhur 

Ol sözünü iihire yetirdi 
Hzşmından Aza özün yitirdi 

AlUçeye söyledi ki ey ztir 
Fahr eyleme eylem.ez misen tir 

Kim turşı dahi zelflsen sen 
Esmtir ara alflsen sen 

Eklinde senin kamaşı dişler 
Hoş-tab'lara rutılbet işler 

İflfçe vii güft cilnı/e azar 
Seni yiyene olur sezfivfir 

Ol Kadir-i bf-mistil ii hem-tti 
Alaya meni kılıp miisemmti 

Her kim seni yese etmez ehliil 
Günde gerek ona ilç kere btil 

Ol dem ki meni Hak etdi zfihir 
Verdi tenime libas-i ftihir 

Rahtım kimi yohdu hfç cevher 
Cismim. ki nı i yohdu hfç gevher 

Geh Ziihre vii gah Miişterf'yem 
Gtihf melek Dil gei1f perfyem 

Serv ağacı tekdir her butağım 
Hublar çekerler iştiyfikım 

ZerdtilU eşitdi na'ra urdz 
Kim Kilfis' ı görgilen kudurdu 

Dedi ki ey ahkar-i zemtine 
V' ey ziig ii keltiga ii b ii dane 

Ne fahr ile özünü ögersen 
Bu ayb ile sen ne fahr edersen 
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Bir katre su bir de üstühansan 
Her kim ki yese ana ziyansan 

Ger seni kurutsa bagbanlar 
Ahir günü çok çeker ziyanlar 

Ol asl-:-i bina-yi cümle biinyad 
Zerdalu mene koyupdu hem ad 

Gah sebz oluranı ziimiirriid-asa 
Galıi bedenim olur mutalla 

Ger nıeni kurııtsa biiğbanlar 
İster nıeni cümle karvanlar 

Her kanda aparsalar azfzem 
Her tebha bıraksalar temizenz 

Erik sözün Alma guş .kıldı 

Acıhlanuban hurı1ş kıldı 

K' ey karnı verem li sfnesi Çak 
V' ey canıesi tozZıt lezzeti hak 

Hasiyyetini ki sen bilirsen 
Kendiizine rfşhand edirsen 

Her kim ki seni yedi karnı şişdi 
Deryii-yi bela içine düşdil 

Enva-i bela pii derd ii sevda 
Seni yiyene olur miiheyya 

Ol Kadir ii hayy ii ferd ii fettah 
Adımı menim koyupdu Tuffalı 

Hem çihreme verdi siirh rengi 
Hem eğnime atlas-i frengf 

İki yarun arasında mahrem 
Yoh men kimi kahrda mukaddem 

Hem peyk-i nigar-i nazenfnem 
Hem kasıd-i yar-i meh-cebfnem. 

Teblff·i risaletinıde söz yalı 
Tefhfm-i belagatimde söz çalı 

Halvet-geh-i yara elıl-i sırrem 
Ma' şılkına fişıkı etirem 

Bir bezmde ger ola miiyesser 
Tecmf-i feviikilı ii semerler 

Men hem ger o bezmde bulunsam 
Esmar içinde hazır olsam 

Cümle meni intihab ederler 
Hem gayrdan ictinab ederler 

Alma eder idi yüz tefalıur 
Emrüd özünü kıldı zahir 

Seslendi ki ey fesad-i devran 
Y' ey milside-i misfiZ-i şeytan 

Ger kabil-i iftihar olupsan 
Alma adını niçiin koyupsan 

Ger yahşı olardın al diyerdin 
Alma niçiin adını koyardııi 

Ol Hazret-i la-yezfil-i ma'bıld 
Ad koydu mene latffe Emrud 

Verdi mene yahşı lıasiyetler 
Hem ekliıne çalı çalı afiyetler 

J:Ier lıasteye men şifa verirem 
Her çergeye men safa verirem 

Emrı1d ederdi vasf halin 
Bilmezdi öz ,işinin medlin 



Nageh sesini eşitdi Engılr 
Gayza gelip oldu mest ii mesrur 

Emn1d' a o dem hitab kıldı 

K' ey rengi sararmış illetinden 
Başı yana za'f-i kuvvetinden 

Öz başına sen tabfb aldım 
Bfmarlara nasfb aldım 

Kendiizine vardır ihtiyacın 
Eyler misen özgeler ilacın 

Dahı kel eger tabfb olurdu 
Evvel başına deva kılırdı 

Evvel varıp özüne deva ver 
Ondmi sonra hastene şifa ver 

Ol Cff'il-i zulmetin ile'n-nur 
Ad koydu men-i harffe Engur 

Verdi mene türlü hasiyetler 
Lütf etdi mene çoh afiyetler 

Men sebze vii kişm.iş ii mevfzem 
Esmfir içinde çoh lezfzem 

Mendendi şenib-i erguvanf 
Mendendi siirur ii şadmanf 

Men saki-i meclis-i vefayem 
Zfnet-dih-i mahfil-i safayem 

Turşf ile hem-nfşfn menem men 
Helva ile hem-karfn menem men 

Heyva eşidip bu giift-ii-güyu 
Gayza geliben sarardı rüyu 
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En gür' a dedi ki yum dehanırı 
Danışma ki lfil ola zebanın 

Şugliiri gam ii mihnet ii elemdir 
Medlıin özüne temam zemdir 

Bir kesle ki ittihad kılsan 
Bir dim ıney ile şad kılsan 

Ol şadtığı temam olur gam 
Gam üstüne gam gelir dem-a-dem 

Evvel ki eder hilaf-i ahkam 
Dahı hem olur cihanda bed-nam 

Hen1 ekl-i miireccalıı olur fasl 
Hem eelıl-i miirekkebi olur vas! 

Ger miin'im ola gider tılası 
V' er miiflis ola gider hayası 

Ol cümle-i miişkili eden hall 
Adımı menim koyup Sefereel 

Var lezzet ii reng ii tad mende 
Hem nam ii lakab hoş ad mende 

Ttrımla dolııpdıı bağ ii bağçe 
Hem menzilim oldu dağ ii dağçe 

Men i aparırlar her diyara 
Hem tuhfe verirler her nigara 

Kendiizini vasf iderdi Heyva 
Narinç eşidiben oldu peyda 

Heyva' ya hi tab kıldı k' ey zar 
Danışma ki sende yoh meger fir 

Rengin sararıpdı bugz il kinden 
Yokdur haberin meger özünden 
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Min ta'ne eder sana halilyık 
Onlar ki dedin sana ne lilyık 

Karnın dolu kirm ii bugz ii kfne 
Kinne bedenin olup hazfne 

Medlıin özünü mezemmet eyler 
Vasfın sene cümle la' net eyler 

Olleyli nelıilr eden günü şeb 
Nilrinç' e kılıp men i milZakkab 

Lutf etdi mene kaba-yi fahir 
Ol don ile eylerem tefalıur 

Yüz şiiler ederem men ol Hudil'ya 
Yüz fa !ır tenimdeki kabaya 

Bir don mene lutf eyleyipdir 
Kim gayrıya dahı vermeyipdir 

Şeklimi dahı edipdi pistiin 
Pistiin severler cümle merdiin 

Yüz fahr ile söyler idi Niirinç 
Niigeh sesini eşitdi Turunç 

Giiftiira gelip dedi ki ey dCm 
Fahr etme kabaya kim nedir don 

Ger eşşeğe malımil etseler çul 
Ol çulu menakleaş o~a gül gül 

Eşşekde zeviil. hem kem olmaz 
Minba' d eşşek iidem olmaz 

Ol gazi-yi haşr ii neşr ii mf' ad 
Turunç mene koyupdular ad 

Men efşure-i ta' am-i şiihem 
Yemişler içinde piidşiihem 

Ser-defter-i meyveciit-i .bilğem 

Esmilr içinde çün çerilğem 

Her ne ki desem ziyildeyeın Jnerı 
Kim diiinuz sebz ii tazeyem men 

Bu sözleri nar edip tefelıhiiın 
Ağzın açıp eyledi tebbessüm 

Kim rengine falır ederdi Narinç 
Hem özünü vasf ederdi Turımç 

Dedi ki nedit bu giift-ii-gıllar 
. Bf-jiiide biltıl arzUlar 

Ger reng ile olsa işve vii naz 
Reng içre şikufem oldu mümtaz 

V' er kimse ederse su-i tahsfn 
Var mende züliil-i türş ii şfrfn 

Kendiizimi medh etmezem men 
Öz hillimi şerh etmezem men 

Kim meyve-i ravza-i C inan' em 
Nam ii lakab ile men Rümiin' em 

Dünya semeri mene ne nisbet 
Kim me'hazım ola biiğ-i cennet 

Niirinç ii Turımç çiikerimdir 
Heyvii ile Sfb nökerimdir 

Her dilnem olupdu la'l-i gaZtan 
Her cevher ana olupdu hayran 

Nar öz sıfatını vasf etdi 
Bağ içre sesin Ruteb eşitdi 

Hışm ile o dem ayağa durdu 
Kahr ile E nar' a na'ra urdu 



K' ey bağ-i belıiştden uran dem 
Senden değilenz o vasfda kem 

Men kabil-i ekl-i enbiyayem 
İftar-i cemf-i etkıyayem 

Meşhur Acem' de vii Arab' da 
Ma'ruf hem aslda nesebde 

Me'kul-i temam-i has ii amem 
Seyyalı-i bilad-i Mısr ii Şam' em 

Ez-bes kimenem lıabfb-i alıbab 
Bu veclı ile mene çalıdur elkab 

Hest aviy ii ztihid-i milfettel 
Hem eş' emiyy ii dalı ı miifercel 

Hoş buk' alar içre hazırem men 
Meşhedlere çiin miicavirem men 

Siirtelle meni mezar-ı yara 
Tulıfe aparırlar her diyara 

Vasfını Ruteb çün etdi itmam 
·Yüz hışm ile na'ra urdu Badtim 

Hurma'ya dedi ki ey cihan-gerd 
Zemminde senin besinde bu ferd 

Geh Bağdadf'sen gelı Jsfalıanf 
Heretiiliğin tutup cilıanı 

Vasf eylemeğinde hadden ötdün 
Danışma ki sen meni eritdin 

Çoh tiirlüce hasiyet menim var 
Şerh etmeğe özüm eylerem ar 

Kim ab-ı nebat il nukl ü helpa 
Olur men-i zardan müheyya 
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Piste ki eşitdi ağzın açdı 
Badfim'a bu nev'ilen sataşdı 

K' ey bağlı delıfim lııssetinden 
Puşfde yüzü le' timetinden 

Bir. zerre senin sahavetin yoh 
Bf-lıadd ii aded hasasetin çoh 

Min daş yetişmeyince cana 
Karınadiye vermesen ki dane 

Halllik-i cihan-i zıılmet ii nür 
Piste menim adımı koyupdur 

Gonce kimi ağzım açmışanı men 
Her talibe dane saçmışam men 

Bir yandan eşitdi HolJ ii Fıstık 
Hem Sımcud ii Şahpalud ii Fındık 

İnnab ile Tut Alubala 
İncir ii Zogal ii Cevz Lfmu 

Her biri bir afet-i zemane 
Her biri söZerdi bir fesane 

Şeftalıı deyerdi padşahem 
Fıstık ki enciim içre mahem 

Hem cevz deyerdi husrem;m men 
Fındık deyerdi serverem men 

Lfmu ki menem bu bağa mahmud 
Şdhem ki deyerdi' Şahptilud . 

Hem Cevz deyerdi pehlevanem 
İncir ki şöhre~i cilıanem 

İnnab deyerdi men vecflıem 
Zogal ki men sene şebfhem 
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Hem vasf edip özün Kilemir 
Tut oldu ki bağa tuti-i giiftar 

Kıldı nazar ol Jıuceste-sfm(i 
Gördil ki olup bu bağda gavga 

Gelmişdi ki eyleye seyahat 
Lezzet apanp kıZa feragat 

Gördil ki bağ içre yohdu lezzet 
Fesh eyledi azmi n et di ric' at 

Diişdii yola hem gözetdi lıdne 
Nageh yolu diişdii büstane 

Bir nev' ile gördil büstanı 
Az kaldı ki terk ede cilı(inz 

Eylerdi Hıyar şiikr-i H(i[ik 
Kim kıldı meni cihanda hfizık 

Eklimde olur marfz dil-serd 
Vasfımla menim besimdi bu ferd 

Men dafi' -i derd-i merlıikatem 
Merhem-nih-iserd-i mutbikatenı 

Gennele ki eşitdi bu rnekali 
San kim miitegayyir oldu hali 

Üz tut du Hıyar' ak' ey cefti-kar 
Bu vasf sene değil seza-vfir 

Yohdıılezzetin hemin bir adın 
Cfimüş etine dönüpdil tadın 

Ol med/ılerin sene ne layık 
Ol vasflara menem muvafık 

Men hastalara şifa verirem 
Hem kalbiere safti verirem 

Var ennice ile i'tidfilim 
Her tab' ile mu'tedildi hfilim 

Germek söler idi yüz fesane 
Bu yandan eşitdi Hinduvfine 

Bir na' m çekip hurüş kıldı 
Derya kimi taşdı cüş kıldı 

Dedi ki meger bu hasiyetler 
Men muhtereme değil miiyesser 

Men sfnelere safd verirem 
Men dfdelere cila verirem 

Safra vii harfirete devayem 
Baş ağrısına aceb şifayem 

Hoş ta'm lezfz rengün ahmer 
Suyum dahı çiin ziilal-i Kevser 

Bfmarlara deva merıem men 
Hem hastalara şifii menem men 

Evsafın ederdi Hinduvane 
Kavun eşidip çekip zebiine 

Vermişdi çii Karpuz' a veziiret 
Hem Germek' e mansıb-i vekiilet 

Etmişdi Hıyar'ı çiin milliizim 
Şemmiime' ni hem özüne had im 

Hastancı'ya emr kıldı Kavun 
Verdirdi cezasını buların 

Soydurdu derisini Hıyar' ın 
Aldırdı elinden ihtiyarın 

Hem Germek' e urdu nice ya re 
Cismini eletdi pare pare 



. Karpuz'u o dem.de şalckalatdı 
Şemmame'ni bir kenara atdı 

Dedi ki m.enem sizin perılihız 
Bu bı1stmı içre padşfihız 

Şeh meclisine musaddarem men 
Esmfir içinde serverenz ınen 

Her kim yese meni kılsa rıhlet 
Yeter ona riitbe-i şehlidet 

Itnm dahi ıtr-i miişge benzer 
Ne miişg ki belki ıtr-i anber 

Vermişse mene ziillil-i Kevser 
Sakfsi o Kevser' in de Hayder 

El-kıssa ki bustanda Kavun 
Vasf etdi özünü hadden efzun 

Gayz ile o dem ayağa durdu 
Öz başını hışm ile ayırdı 

Bunu görüp o huceste-sfma 
Bustana hem etmeyip temaşii 
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Bildi ki bu de/11-de vefa yalı 
Dünyanı seuen çeker cejfi çoh 

Pes etdi yakfn ol cefii-keş 
Olmaz bı! cihanda kimse dil-lıı1ş 

Bildi ki olup bu dehr fiinf 
Terk eyledi lezzet-i ciham 

Dünya işinin medarı yohdur 
Hiç kimseye i'tiblirı yohdur 

Eyler birisini sfihib-i tae 
Ol birisin eyler ona muhtac 

Leyla'ya verip fzlir-ı gül-gün 
Kays onu görende ola Mecnı1n 

Hem Yusuf a verdi hüsn-i zfba 
Oldu ona mübtelli Züleyha 

Azn1' ya veripdi hiisn-i bf-had 
Kılmış ona Va m ık' ı mukayyed 

Bu köhne evin vefası yalıdur 
Endüh ii gam ii cefası çalıdur 


