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TÜRKMENLER ARASINDA ALi ŞiR NEVAi 
HAKKINDA ANLATILAN HALK DESTANLARI·1 * 

Nergis BİRAY** 

Ali-şir Nevayi (9 Şubat 1441-3 Ocak 
1501) Türk edebiyatının klasik şairlerin

dendir. Onun klasik Çağatay edebiyatının 
teşekkülündeki yeri inkar edilemez. Şairli
ği yanında devlet adamlığıyla da dikkati 
çeken Ali-şir Nevayi'nin en yakın dostu, 
zamanın hükümdan olanHüseyin Bayka
ra'dır. Beraber büyüyüp öğrenim görenAli
şir N evayi ile Hüseyin Baykara arasındaki 
dostluk, ölünceye kadar devam etmiştir. 

Bütün Türk dünyasında farklı bir yere 
sahip olan Ali-şir Nevayi, Türkmenler ara
sında da sevilen, gazelleri dilden dile dola
şan, ''Hamse"si halk tarafindan rağbet bu
lan, eserleri yayınlanan bir şairdir. Türk
men halkı, çok sevdikleri bu şairle yakın 
dostu Hüseyin Baykara etrafında birçok 
hikaye oluşturmuştur. Türkmen Devlet 
Neşriyatı'mn Berdi Kerbabayev imzasıyla 
1948 yılında yayınladığı eserde, Ali-şir Ne
vay! ile HÜseyin Baykara etraftnda teşek· 
kül etmiş bu hikayeler verilınektedir. 

Yazar, söz başında Nevayi'nin Türk
menler arasında ''Mirali" adıyla amldığım, 
Hüseyin Baykara'ya da "Sultansöyün"' 
dendiğini belirtmektedir. Türkmenlerin 
kendi klasik şairleriyınişçesine sevdiği Ne
vayi'nin şiirlerinin ilkokul çocuklarının 

okuması için basıldığı, "Hamse" sinin halk 
arasında rağbet gördüğü, gazellerinin balı
şıların dilinden düşmeyip uzun gecelerin 
şarkı ve saz meclislerine bu gazellerle baş
landığı da üzerinde durulan konulardan
dır. 

1948 yılında Özbekistan'daki Nevayi 
kutlamalan dolayısıyla bu eserin basılına
sına karar verildiği, yazar tarafından dile 
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getirilınektedir. Kitapta yer alan hikayelE>
rin, Nevayi hakkında Türkmen halkı a;·~, 

sından toplananların tamamı olmadığ1, r\ 
vayetierin bütününün Türkmen Tarih-Di i 
Edebiyat Enstitüsü'nün El Yazmaları B5· 
!üm ünde bulunduğu da belirtilmektedir 

Kerbabayev'in Mıralı adlı eserinde yer 
alan hikayeler Türkiye Türkçesine aktarı
lırken birkaç sayfası eksik olan bir hikaye 
verilmemiştir. Hikayelerden bazılarımn 
N asrettin Hoca fıkra! arına benzerliği de 
dikkat çekicidir. 

YILDIZ GÖREN 
Horasan padişalu Sultansöyün'ün ba

bası da padişahmış. Mirali'nin babası, 

onun yakın hizmetkarlanndan biriymiş. 
Günlerden bir gün kuyruklu yıldızla ilgili 
bir dedikodu çıkmış. Padişah, zamamn 
alinilerine sorsa da bu dedikodırnun sebe
bini bilen olmamış. En sonunda padişah 
falcılara bu konuyla ilgilemnelerini emret
miş. Falcılar, bir müddet sonra kuyruklu 
yıldızın doğacağım söyleyip onun özellikle
rini anlatmışlar: 

-Padişah-ı alem, kuyruklu yıldız her 
otuz yılda bir kez doğar. O, sadece temmuz 
aylannda ağaçlarda yaşayan cızlan böceği 
gibi kısa ömürlüdür. Birkaç saat kadar gö
rünüp kaybolur. Kim o yıldızı görür, yıldız 
gözden kaybolmadan hammıyla koklaşır 
ve bir çocuğıı olursa,bu çocuk tam bir ede
biyat üstadı olurmuş. 

Falcılar, kuyruklu yıldızın hangi n L 
hangi aylarda doğacağını tahmin üzre söy
lemişler. 

Padişah, şehirden ses duyulacak ka
dar uzaklıktaki gösterişli bir yerde büyük 
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bir minare yaptınp, Mirali'nin babasını 
onun üstüne çıkarmış. Onu oraya direk gi
bi dikmiş. Ona, gündüz yatıp, gece gözünü 
bile kırpmadan beklemesini, yıldız doğdu
ğu anda kendine haber vermesini emret
miş. 

Mirali'nin babası, günlerce bekledik
ten sonra, bir gecp tan atınasma yakın 
kuyruklu yıldızın doğduğunu görmüş. He
men minareden inip padişalıa doğru ala
bildiğine hızla koşmuş. Koşarak giderken 
yayılmakta olan koyunları ürkütmüş. Kö
peklerin sesini duyan çoban onu yakala
yıp: 

-Sen hırsız inısın, kaybolmuş biri mi
sin? diye sormuş. 

Mirali'nin babası, köpeklerden el 
aman deyip kurtulduktan sonra, güçlükle 
cevap venniş: 

-Ben hırsız değil, padişalıın adamı- • 
yım. Beni bırak, çok önemli bir haber götü-_ 
rüyorum. 

-Bu haber neyse söyle, yoksa seni bı
rakmayacağun. 

Yıldız gören, elini gökyüzüne doğru 
kaldırıp: 

-İşte görüyor musun? Sen bütün öm
rünü çölde geçirdiğİn halde, bugüne kadar 
böyle bir yıldız gönnemişsindir. Onun fark
h bir özelliği var. 

Çoban, elindeki eğri dayağına dayana
rak yıldıza hayran hayran baktıktan son
ra: 

-Onun özelliği nedir? diye sormuş. 
-Kim bu yıldız gözden kaybolmadan 

hanınıına yaklaşır ve bir çocuğu olursa, o 
çocuk söz söyleme üstadı olurmuş. 

Çoban, dayağını omzuna atıp, koyıın
lan köpeklerine emanet ederek evine doğ
ru hızla koşmuş. 

Yıldız gören, sarayın kapısını çaldı

ğında nöbetçi: 
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-Getirdiğin haberi söylemezsen kapıyı 
açmayacağım, demiş. 

Yıldız gören, eliyle gökyüzündeki yıl
dızı gösterip ,özelliğini nöbetçiye de anlat
mış. 

Nöbetçi elindeki analıtarlan şıngırda
tarak avluya doğru hızlıca koşmuş. 

Yıldız gören, padişalıa kuyı·uklu yıldı
zın doğduğu haberini verir vermez, padi
şalı şaşkınlıkla yıldıza baktıktan sonra 
ayağındaki terliklerini fırlatarak, en gözde 
hanınıının yanına koşmuş. 

Yıldız gören, kuyruklu yıldıza doğru 
bakıp biraz düşündiik.ten sonra: "yıldızı gö
ren benim, haber veren benim, başkaları
nın ayş ve işrete koştuğu şu sırada ben ni
ye duruyoruro ki?! Gerçekten de aptalırol 
Bırak, benden de akıllı bir oğul olsun" di
yerek kulübesine doğru hızla koşmuş. 

Bir müddet sonra padişah, yine fal 
baktınnış. Falcılar: 

-Bu kuyruklu yıldızı gören dört kişi 
var. Dünyaya dört çocuk gelecek, bunların 
ikisi kız, ikisi oğlan olacak Oğlanlardan 
biri de senindir, demişler. 

Padişalı, bir taraftan oğlu olacağına 
sevinirken, diğer taraftan üç çocuğun dalıa 
dünyaya geleceği haberini kıskançlıkla 

karşılamış, yıldız göreni çağırarak sormuş: 
-Ben, sana ne dedim? Bu sırrı benden 

başka hiç kimse bilmesin, kuyruklu yıldızı 
benden başka kimse görmesin, dememiş 
miydim? Sen, yediğin ekmeğe narıkörlük 
mü ediyorsun? 

Yıldız gören, padişahin önünde diz çö
küp: 

· -Padiş~-ı alem, beni affederse, bunun 
sebebini anlatayım, demiş. 

Padişalı izin verinc~ yıldız gören olan
ları anlatmaya başlamış: 

-Şalı-ı alem, size haber vennek için 
alelacele gelirken, büyük çölün hakimi, 
adamlarıyla etrafıını çevirdi. Olanları an-
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latmazsam beni bırakınayacağını söyledi. 
Vaktin darlığıni ve size haber verme zaru
retini düşünerek olanian aniatmağa mec
bur oldum. 

Padişah asasını kuvvetle yere vurup 
gazapla bağırmış: 

-Benim hükmümün geçtiği yerde ben
den başka hakim kim ola ki? 

-Şah-ı illem bağışlasın, siz bütün dün
yanın hakimisiniz. Ama sizin olınadığınız 
çöllerde çoban, kendi hükmünü sürüyor. 

-Peki. İkincisi kim? 
-Şah-ı illemin demirden kalesi var. 

Onun üstünden kuş olup uçmak istesen 
kanadıı;ı kınlır. Sizin huzunınuza tez ulaş
mak için, nöbetçiye yıldızın kuyruğıınu 
tutturmaktan başka çare bulamadım. 

Padişah feleğin çarkının dönüşünü bi
raz düşündükten sonra sakalım sıvazlamış 
ve haykırmış: 

-Ey hilekar dünya! Ben kimim?. Dün
yada benimle at yarıştıraniar kimler? Ço
ban] NöbetÇi! İyi de, bunların üçüncüsü 
kim?! 

•Şah-ı illem, size haber verdikten son
ra günün battığı tarafa doğru alçalıp giden 
yıldız, kuyruğıınu benim boyııuma doladı 
ve beni sürükledi, kapıma kadar alıp gidip 
ensemden ittirdi. Kulağınıa ise "Cenab-ı 
illinin doğacak çocuğıı için hizmetkar ye
tiştir" şeklinde bir ses geldi. Bırnun üzeri
ne günahkar kulun~ da bir tohum saldı. 

Aradan dokuz ay, dokuz gün, dokuz 
saat geçtikten sonra padişahtan Sultansö
yün, yıldız görenden Mirali, çoban ile nö
betçiden de birer kız çocuğıı dünyaya gel
miş. 

*** 
Mirali ile Sultansöyün ayııı evde yaşa

yıp ayııı hocadan ders almış, okumuş, il.linı 
olmuşlar. Sarayda hayat ne kadar güzel 
olursa olsun, Mirali "tavşan için doğduğıı 
tepe" atasözündeki gibi, kendi doğııp büyü-
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düğü yerleri, uçsuz bucaksız çölü asla un u
tarı> ınuş. Bu hasret yetmiyormuş gibi bir 
de Sultansöyün onu indtmiş: 

-Sen, şalvannın yırtığını, gömleğinin 
bitini unuttun mu? Bana akıl verecek kim 
oluyorsım? diye azarlamış. 

Mirali, Sultansöyün'e hiçbir şey deme
den ilk ftrsatta saraydan aynlmış. Mira
li'yi inciten, Mirali'yi kaçıran Sultansö
yün'ün yüreği kaygıyla dolmuş. Sarayda 
rahat edemeyen padişah, Herat, Buhara 
ülkesi, Merv, Ahal'da Mirali'yi aramış ama, 
hiçbir yerde ona rastlamadığı gibi gören ya 
da bilene de tesadüf etmemiŞ. 

Sultansöyün, saraya döndükten son
ra: "Mirali belki Hive, Daşhavuz taraflan
na gitmiştir, bu vilayetlere yerine getire
meyecekleri bir ferman gönderirsem bu 
fermanı işiten Mirali ortaya çıkar" diye dü
şünınüş: 

· Hiye, Daşhavuz yerleşim yerlerine 
fermandır: "Sizin atlarınızın pis kokusun
dan, atım bağlandığı yerde duramıyor. Bu 
sebeple, kim atını meydana bırakırsa at 
salıibinin de, yıırt idarecisinin de gözleri 
oyulup oklanacaktır''. 

Sultansöyün'ün bu hükmü üzerine, 
Hive ve Daşhavuzlular'ın tavialarından çı
karamadıkları atları kınlmış, durumlan 
kötüleşmiş. Mirali halkın bu durumuna 
sabredemeyip: 

-Bana beş altı tane koyun bulup geti
rin, ben sizi o fermandfin kurtarayım, de
miş. 

-Koyunları önüne katan Mirali, He
rat'a yarım günlük yol kaldığında hepsini 
serbest bırakmış. Kurtlar, koyunları parça 
parça etmiş. Bunun üzerine Mirali, He
rat'a doğru dönüp ünü çıktığı boydan ba
ğırmış: 

-Ay, alabay ha! Akbay ha! Garabay ha! 
Mirali boğazını yırtarcasına bağırdığı 
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halde, Herat köpeklerinden biri bile imda
dına yetişmemiş. 

Koyunlarını kaybedince dayağını sü
rüye stlriiye Herat'a varan Mirali, rast gel
diği köpeği dövmeye başlamış. Köpek sa
hipleri, Sultansöyün'e: 

-Çoban kıyafetli biri köpeklerimize 
saldırdı diye arz etmişler. Padişalı, adam
larına emrederek Mirali'yi saraya getirt
miş. Sultansöyün, uzun yolun yorgunluğıı 

!,;üzünden okunan "çobana" sormuş: 
-Ey çoban, köpeklere niçin vuruyor-

sun? 
-Borçlarını ödemeleri için. 
-Ne borcu? 
-Pendi'nin çölünde, stlriime kurt sal-

dırdı. Herat köpeklerini ünüm çıktığı boy
dan bağırarak çağırdığım halde hiç-biri 
imdadıma yetişmedi. En sonunda sürüden 
bana yadigar kalan işte şu dayak oldu. Bu 
yüzden dayağım Pjll'Ça parça oluncaya ka
dar önüme çıkan köpeği cezalandırmaya 
karar verdim. 

-Ne kadar ahmak bir çobansını Ta 
Pendi'den Herat'a ses ulaşır mı? 

-Ey padişalıım, köpek karşısına gelen 
kurt karşısına da çıkabilir. Hive ve Daşha
vuz'un atlarının kokusu iki aylık yoldan 
Herat'a gelebilir de benim sesim sadece 
beş günlük yoldan Herat'a gelemez mi? 

-Mirali'yi görünüşünden tanıyamayan 
paclişalı. sözünden tariıyınca ona doğru 
at11mış ve onu sıkıca kucaklamış. 

NİÇİN 
Sultansöyün ile Mirali eski bir kanun 

ci&Lerini karıştırırlarken okudukları şey 

on~arı hayTete düşürmüş: Sultansöyün'ün 
::,ahası, Sultansöyün ile Mirali'den başka 
kuyruklu yıldız kardeşi olarak iki kızın da
ha dünyaya geleceğini altın kaplı, ipek ka
ğıtiı kitaba yazdırıp koyınuş. o kızların aş
kı, henüz yetişkinlik çağına ulaşmamış 

olan yiğitlerin ikisinin de gönlüne düşmüş. 

60 

Yıl: 10 Sayı: 39 

Ama ]qzların nerede olduğıı, onları nasıl 
bulacakları belli değilmiş. Onları akıl yo
luyla bulmaktan başka çare olınadığını an
lamışlar. Sultansöyün; Hive ve Daşhavuz
lular için yaptığını hatırlatarak Mirali'ye 
bir ferman çıkarmayı teklif etmiş. Mirali, 
bu fikri kabul etmemiş. 

-Kızların tabiatı nazik olur. Bu şekilde 
yersiz bir ferman, onların bizden nefret et-

. mesinden başka bir şeye yaramaz. "Güzel 
söz yılanı deliğinden çıkarır" atasözündeki 
gibi, onları güzel sözle bulmak ya da göz 
göre göre yapılan haksız bir iş karşısında 
itiraz etmelerini sağlamak mümkündür. 

Sultansöyün, Mirali'nin teklifini ka
bul edip iki adamına emretmiş: 

-Güçsüz kuvvetsiz bir yiğidi önünüze 
katın, kamçılayarak, şehrin sokaldarında 

dolaştırın. Kim siziii. yaptığınız işi düşün
cesizlik diye nitele_ndirirse, ona hiçbir şey 
söylemeyin. Hareketinizi doğru bulanı ise 
yanıina getirin. 

Adamlar, güçsüz bir delikaniıyı döv
meye başlamışlar. Biri onlara: 

-Bu yiğide niçin vuruyorsunuz? diye 
sorduğıında: 

-Bu yiğit bizim her dediğimizi yapıyor. 
diye cevap vermişler. 

-Eller dcdiklerinj. yapmayana vuruyor, 
siz, dediğinizi yapana vuruyorsunuz. Sizin 
bu yaptığınız yersiz bir iş, demişler. Onla
rın yaptığı işi doğru bulan bir kişi bile çık
mamış. 

En sonunda, sokağın avlusu yıkılan 
tarafrndaki fınnda ekmek pişireıi bir kadı
na tesadüf etmişler. Yaninda yetişkin bir 
kız da varınış. Bu kadin adamlara sormuş: 

-Ey canlarını, bu yiğide niçin vuruyor
sunuz? 

-Bu, bizim her dediğimizi yapıyoL 
·Vay, çaresiz olayım. Eller dediklerini 

yapmayana vunıyor, siz, dediğinizi yapana 
vuruyorsunuz. Böyle insafsızlık olur mu? 
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Kadının yanındaki kız sabredememiş, 

adamların yaptığı işe hak vermiş: 

-Hayır, öyle değil! Bunlar doğru yapı
yorlar, Ne zamana kadar söyleyip yaptır
mak mümkün olur? Ta ki kendi bilip ya
pıncaya kadar vurmak gerekir. 

Adamlar, kızı alıp gitmek isteyince ek
mek pişiren kadın dövünüp bağırmaya 
başlamış: 

-V alı senin dilin kıırıısım, dilin! Sana, 
başa bela dilden gelir demiyor muyımı? 

Kız hiç telaşlanmadan: 

-Dilden başa bela da gelebilir, balıt da 
gelebilir deyip, gayet memnım bir şekilde 
adamlarla gitmiş. 

Sultansöyün, örgülü kara saçları yıl
dızın kuyruğu gibi iki göğsünün üstünde 
sallanan kızı süzerek sormuş: 

-Ey kız, benim haksız işime doğru de
menin sebebi nedir? 

-Sultansöyün ile Mirali'nin haksız iş 
yapmayacaklarını bildiğim için. 

-Sence, emre itaat eden adamını döv
mek doğru mu? 

·Devlete faydalı alacaksa, insan kanı 
dökmek de doğrudur. 

Sultansöyün ona başka soru sorma
yıp, niyetini de saklamayı beceremeden, 
yalvarır bir halde Mirali'ye bakmış. Sul
tansöyün'ün yüreğindekinin onım gözle
rinde olduğıınu farkeden Mirali sormuş: 

-Kızım Sultansöyün'ün dünyada sade
ce bir arzusu olsa, onım gerçekleşmesi de 
yalnız sana bağlı olsa, sen onım için mer
hamet elini uzatır mısın? 

-Canla başla. Amıı Sultansöyün'ün 
ayağının tozu gözlerine sürme olan o balıt
lı kızlardan, hanımlardan değilinı. Benim 
babam kapıcıdır. 

-Sultan, senin babana kapının analı
tarını nasıl emanet edip inandıysa, sana 
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da sarayın analıtarını emanet etmek isti
yor. 

Kız, Sultansöyün ile Mirali'nin buzu
rıında eğildiğinde, onım örgülü kara saçla
nnın ucu halının üstünde sürünüyormuş. 

GÖKYÜZÜNÜN AK TAVUGU 
Sultansöyün yıldız görenden olan kız

lardan birini aldığı için Mirali'ye biraz da
nlınış. Mirali bu fırsatı kaçırınayıp yaz ay
larında gidip çiftçilik yapmış. Onım, tohu
mu farkiı olan kavıınları çok güzel olınuş. 
Mirali kendi kendine: "Sultansöyün her
halde beni ımuttu, ben onu ımutmam, ona 
bir eşek ytık!i kavıın götüreyim" diye düşü· 
nüp eşeğini yükleyip yola düşmüş. Mira
li'nin geldiğini gören Sultansöyün onu ta
nımış ve nöbetçi kıyafeti giyip kapıda nö
bet tııtınaya başlamış. Mirali kapıdan geç
mek isteyince, sormuş: 

-Hey yiğit, kavıınu nereye götürüyor
sım? 

-Sultansöyün'e götürüyorum. 
-Ahmak mısın?. Sultansöyün bunlar 

için sana para vermez. En iyisi sen bıınla
n alıp git de pazarda sat, biraz ekmek pa
rası kazan. 

Mirali, nöbetçi kıyafetindeki padişahı 
tanıdığı halde tanımamış gibi davranıp ce
vap vermiş: 

-Ben kavıınumu padişaha bir tattıra• 
yım, beş lirasuıı kıskanırsa eşek yükü ka
vııriu, eksiği yerine koysım. 

Sultansöyün saraya gidip, vezirleri ile 
atlanmaktayken, Mirali eşeğiyle gelmiş. 

Sultansöyün "ne getirdin?" diye sorımca: 
-Ey padişahım, dünyanın en tatlı ni

metinden size hediye getirdim, demiş. 
' Sultansöyün kamçısuıı kaldınp: 
-Ey yanın akıllı çiftçi, senin kavıınu

nım ne farkı var ki? Boşu boşıma para sar
fedesini yok,demiş. 
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-Ey padişahım, kendin bilirsin. Eşek 
yükü kavunu da önceden söylediğim gibi 
yapacağım. 

Sultansöytin, MiTali'nin kendisini ta
nıdığını aklına bile getirıneyip, ona bir 
avuç dolusu gümüş para vermiş. Kıskanç 
vezirlerin gözü gümüş paralardan ayrılma
mış. Birinci vezir, Sultansöyün'e dönüp: 

-Şah-ı alem, eşek yükü kavuna bu ka
dar para verirseniz, hazineyi tez zamanda 
tüketirsiniz, demiş. 

Sultansöytin ona: 
-Parayı kavun için verınedim, sözü 

için wrdim, demiş. 
-~;,ıJ.um, söze para veriyorsaını bize de 

ve:. , 
-A1.ır.ıli..ıi söz ustalığında yenersen sa

na da bir avuç dolusu gümüş para. 
Biriı,ci vezir atını tekmeleyerek, Mi

rali'nin üstüne doğru yürümüş ve: 
-Sen, ya yeryüzünün tam ortasını gös

ter ya da gümüş paranın hepsini bırak, de
miş. 

Mirali, eşeğinin sağ ön ayağının toy-
nağıru gösterip: 

-Yerin ortası işte tam burası, demiş. 
-Yok, buna inanmam mümkün değil. 
··İnanmıyorsan, ölç de görelim. 
Birinci vezir ona cevap bulamayınca, 

ikinci vezir, Mirali'ye hücum etıniş: 
·Ben, ya gökyüzündeki yıldızların sa

yısını bana söyle ya da paraların hepsini 
bırak. 

Mirali, eşeğinin sağrısına vurup cevap 
vermiş: 

-Gökyüzündeki yıldızların sayısı be
nim eşeğİrnin kuyruğundaki kıllann sayısı 
kadardır. 

-Hayır, bu doğru değil. 
' . Doğru değilse ikisini de say da öğre-

nelim. 
İkinci vezir de ona cevap veremeyince 
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üçüncü vezir atına tekme vurarak Mira
li'ye doğru yönelmiş: 

-Ben, bir soru soracağım. Eğer bunu 
bilirsen paralar senin olsun, bilemezsen 
benim. 

-Söyle. 
-Gökyüzündeki ak tavuk ne söyleye-

rek bağırıyor? 
Mirali, bir kulağını gökyüzüne verip 

dinlemiş ve: 
-ikimizin arasında eşitlik yok: sen yu

kardasın, ben aşağıda. Bu yüzden o sesi 
tam duyamıyonım, demiş. 

Bırnun üzerine sinirli vezir attan in-
miş: 

-Al, benim atıma bin de dinle, demiş. 
Mirali, ata bindikten soma, gökyüzü

ne kıılak verip, Sultansöyün'e balmrak ce
vap vermiş: 

-Gökyüzündeki ak tavuk: at seninki, 
eşek vezirinki, diyor. 

Sultansöytin, Mirali'nin cevabı üzeri
ne ellerini birbirine vuraral{ gülmüş: 

-Mirali, sür! demiş. 

MİRALİ İLE TÜCCAR 
Mirali'nin sırtına fakirlik tonlarca 

yük gibi binmiş. Yetmezmiş gibi bir de ku
raklık olmuş, köylülerin durumu da çok 
zorlaşmış. Mirali hayat şartlarının iyileş
roesi için tam ild yıl beklemiş, Bu sırada 
oradan geçmekte olan bir tüccar ona: 

-Kim yanımda işçi olarak çalışırsa, bir 
gün çalıştınp, altı ayın ücretini vereceğim, 
demiş. 

Mirali, kalbinden "yol yalan da karşı
lığı çok" diye düşünse de hayat şartları 
onu, tüccann yanında işçi olarak çalışma
ya mecbur etmiş. Tüccar, bu iki günde ya
pacağı işin çok zor olduğunu söylemiş. Az 
gitmiş, uz gitınişler; Amuderya'run doğu 
kenarındaki bir köye varmışlar. Birkaç 
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gün dinlenciikten sonra, tüccar: 
-Şu iki çuvalı devenin üstüne at da gi

delim, demiş. 
Bir süre sonra kurumuş bir kuyunun 

yanına varmışlar. Tüccar: 
-Ey yiğit, bir gün boyunca yapacağın 

iş şu: Kuyunun içine gireceksin. Ben yuka
ndan torbaları sallayacağım. Sen, kemik 
dışında eline gelen her şeyi, taş toprak de
meden torbaya koyacaksın. Bitince seni 
yukarı çekerim. İki çuval dolduktan sonra 
kuyudan çıkarsın, altı aylık işin böylece ta
mamlarrır, demiş. 

Mirali, beline ip bağlayıp kuyunun di
bine indiğinde korkudan tüyleri diken di
ken olmuş. Kuyunun dibinde insan kemi
ğinden basacak yer kalmamışmış. Mira
li'nin yüreği ağzına gelıniş, beni çıkar diye 
tüccara yalvarmış. O ise yukardan: 

-İşin zor olduğunu, bunun için altı 
ayın hakkını bir günde vereceğimi sana 
önceden söylemedim mi? Eğer canından 
korkuyorsan oyalanma da hemen tarhayı 
doldur! 

Mirali, "tücc \ın emrini yerine getir
mekten başka çare bulamamış. Kuyunun 
elibindeki kemikleri bir tarafa toplayıp be
lindeki kürelde çakıllı kumu tarhaya dol
durmuş. Bu kurnun arasındaki çakıllar, 

parıldıyor, onun gözünü alıyormuş. Çuval
lar dolduktan sonra tüccar: 

-Tamam. İpi beline tak da dön, diye 
bağırmış. · 

Mirali, kuyunun ağzına gelince, tüc
car onun eline bir parça çörek tutuştur
muş: 

-İşte, senin tuz hakkın, sağ ol! deyip 
ipi kesmiş. 

Mirali, kuyunun dibindeld kemiklerin 
arasına günı diye düşmüş. Kendine geldik
ten sonra, "benim en son durağım herhal
de burası olacak" diye düşünınüş. Sultan
söyün'e kızıp kaçtığına pişman olmuş. Du-

Milli Folklor 

rumu iç açıcı alınasa da "yatarak can ver
mekteuse kurtulmaya çalışırken ölmek da
ha iyidir" diye düşünınüş. Küreği ile kuyu
nun boş olan tarafıru kazmaya başlamış, 
kurnun arasında parlayan taşlar gözünü 
kamaştınnış. İyice yorgun düştüğü sırada 
küreğin ağzı birdenbire bir çukura gitmiş. 
Biraz dalıa kazarak emekleyerek gidi!ebi
lecek bir yol açiP~Ş- Bu şeldlde uzun bir 
müddet gitmiş. Artık kurtulma ümidini ta
mamen kaybetmek üzereyken Amuder
ya'run kıyısında olduğıınu farketmiş. Yine 
de durumunda bir kolaylaşma söz konusu 
değilmiş.: Karşısında yüksek bir kaya ... 
Tınnanıp çıkınal' ml'mkün değiL Olduğu 
yerde kalsa dalga gelirse boğulacak ... Geri 
dönse, kuyunun elibindeki kemiklere karı
şacak. Çaresizlikten aklıru kaybetmek 
üzereyken, büyük bir balık saygıyla arka
sından seslenmiş. Mirali, balığın arkasın
da olduğunu ve kendini çağırdığım duyına
mış. Balık, yıldırım hızıyla gelip Mirali'yi, 
Amuderya'run öbür tarafına geçirmiş. Ba
şından geçen esld bir olayı ona anlatmış: 

-Hatırlıyor musun, çocukluk yılların
da denizin kıyısına gelip oynardın. O za
manlar bana her gün ekınek getirir verir
din. Ben senin karşında çeşitli şekillerde 
yüzer, sana oyun ederdim. Ben büyüdüm, 
yetiştim. Senin iyiliklerini nasıl ödeyeceği
mi düşünüyordum. Sağ ol! deyip yine deni
zin derinliklerine doğı·u yüzüp gitmiş. 

Mirali, Sultansöyün'ün yanına gitme
den, birkaç gün içinde, izini süre süre tüc
carı bulmuş. Tüccar Mirali'yi tanımamış 
ve yine işçi olarak tutmuş. Bir gün tekrar 
ayın kuyunun yaruna gelmişler. Tüccar, 
kuyuya girmesini söylediğinde, Mirali ona: 

-Niçin gireyim? demiş' 
-Senin altı aylık ücret alacağın ama 

bir günde yapacağın iş, bu kuyunun içinde
dir. 

-Ben sana işçi olarak hizmet edeceği-
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mi söylediğimde kuyuya gireceğiınİ söyle
memiştİn ki. Yer üstünde ne iş buyurursan 
yapayım, ama kuyuya girmeyeceğim. İçin
de ne olduğunu ben nereden bileyim? 

-Hiçbir şey yok. Korkma da giriver. 
-Öyleyse önce sen gir çık, yoksa, ben 

korkarım. 

Tüccar en sonunda kuyuya girmeye 
mecbur olmuş. 

Mirali, tüccarın doldurduğu torba yı çı
karınca ne görsün ... Kumun arasında par
layan şeyler altınmış. Tüccar aşağıdan: 

-Beni şimdi çek de çıkar. Ondan sonra 
sen gir, diye bağınlığında Mirali ona: 

-Ey tüccar ağa, kuyuya girdin, en so
nuna kadar kazıversene. Yukarıdan çekip 
çıkarmak da kazmaktan kolay değil, de
miş. 

Çuvallar dolduktan sonra, Mirali, tüc
carı çekmiş. O, kuyu ağzına geldiğinde, 
onun eline bir parça ekmek tutuşturmuş 
ve: 

-Al, bu senin tuz hakkm! deyip ipini 
kesip koyvermiş. 

Mirali, yüklü deveyi doyurduktan 'n
ra Sultansöyün'e gitmiş. Sultansöyün, Mi
rali'nin yüküne hayran olmuş: 

-Ey Mirali, açlığın beni de etkilediğini, 
acıktığııru mı düşündün? Deve yükü buğ
dayı bana getirdin, onu kendin yesen olur 
mu? demiş. 

-Ay sultanım, sultanlar nefsine doya
maz. Ben, bıınu seni doyurmak için getir
medim, sadece devlet zenginliğinin devlet 
hazinesinde olıjıadığını bildiğim için getir
dim. 

Sultansöyün elini çuvalın ağZından 

sokunca, a.:vcuna bir parça nemli kum dol
muş. Sulfran, elindeki kumu gazapla yere 
vurup Mirali'ye hücum etmiş: 

-Sim, beni ne sanıyorsun? Sen benim
le dalga mı geçiyorsun? Bunu yok edin! di
ye elini kaldırmış. 
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Mirali'ye içten kin bağlayan vezirler, o 
gözünü yumup açıncaya kadar, Mirali'yi 
askerlerin önüne getirmişler. 

Sultansöyün, gazabından, sinirinden 
sarsılıp, elini alnına koyacağı sırada, av
cunda parıldayan altınlara gözü ilişmiş. O, 
kimseye bir şey demeden, hızla koşmuş, 
Mirali'nin önüne geçip, onun önünde diz 
çökmüş. 

PADİŞAHIN ÖLÜMliNE 
Mirali, Sultansöyün'ün veziri'eri ile 

.anlaşamadığı için Merv'e dönmüş. Aradan 
bir süre geçtikten sonra, Sultansöyün ona 
davet üstüne davette bulunmuş. Mirali 
için de dosttan ayrı olmak kolay değilmiş. 
O, Sultansöyün'ün ziyaretine gitmeye ka
rar vermiş, fakat, eli boş gitmeyi uygun 
bulmadığından, bin tane semiz koyıın alıp 
gitıniş. Mirali, koyunları Herat'ın pazarına 
salınca müşteriler koyunların fiyatım sor
muş. 

Mirali, koyunları karşılıksız satacağı-
nı söylemiş. 

-Ne zaman? 
-Padişah ölümüne. 
Koyunların etrafinı çevirip kapış ka

pış paylaşmı.,ılar. Hatta koyunlar için kav
ga da etınişler. Koyıın alamayanlardan 
birkaçı gidip, Sultansöyün'e arz etmişler. 

-Padişahım, Merv'den bir hayvan ttic
carı gelmiş, ölüm cezası verilebilecek bir 
şey yaptı! 

-Ne yaptı? 
-Söylemeğe dil varacak gibi değil. 
Padişalı izin verince, şikayetçiler an

latımşlar: 

-0, Herat'ın pazarında, padişalı ölü
müne yüz koyıınu karşılıksız dağıttı. 

Sultansöyün sinirlenip: 
-0 adamı hemen yanuna getirin! diye 

buyurmuş. Mirali'yi onun karşısına getir
mişler. 
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Sultansöyün, Mirali'yi görünce sevin
miş gibi olsa da kendi ölümünü istediği 
için gazabını yüreğine sığdıramamış: 

-Ey Mirali, bu yaptığın iş nedir? 
··Şahım, ben yanlış bir iş yaptığımı 

sanmıyorum. Sadece yüz tane fakirin kar-
nını etle doyurdum. 

-Sen, benim ölümümü istiyor musun? 
-İzin verirseniz, cevap vermeden önce 

bir sorum olacak. 
-Söyle. 
-Allalı yüz adamın sözüne mi inanır, 

bir adamınkine mi? 
-Bu ne aptalca soru. Allalı hesap ını 

edecek, hatta ben de bir adamın sözüne 
inanmam, iki adamın sözüne inanırım. 

-0 zaman niçin bana hiddetleniyor
sun? 

-Sen, benim ölümümü istiyorsun so
nunda! 

-Bir tek ben, senin ölümünü dilesem, 
yüz adam senin uzun yıllar boyunca yaşa
manı diliyor. 

Sultansöyün, Mirali'ye nasıl cevap ve
receğini bilemeyip: 

-Bundan sonra, benim baş vezirimsin, 
demiş. 

PARAHANIM 
Mirali, baş vezir olduktan sonra, hal

kın durumunu, yaşayışıru incelemeye baş
lamış. Bu sırada, Merv'in ırmağı Murgap, 
hırçın, coşkıın bir şekilde akıyormuş. Bir 
tarafından öbür tarafına geçmek mümkün 
değilmiş. Mirali, Pendi denen yerden baş
layıp bu ırmağın üstüne köprü yapması ko
nusunda Sııltansöyün'e fikir vermiş, bu 
köprünUn hem iktisadi açıdan hem de sa
vaş açısından önemini göstermiş, anlat
mış. Sultansöyün, Mirali ile yaptığı görüş
meler sonunda bu işin uygun olduğunu 
tastildemiş ve buraya bir köprü yaptırma
yı kabul etmiş. Köprü, kalıcı olması için 
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taştan yapılmış. Bu köprüye "Taşköprü"! 
derimiş ve adı böyle kalmış. 

O zamanlar, Saragt'ta yaşayan zengin 
bir dul hanım varmış. O parasını koyacak 
yer bulamazmış. Kendi kendine: "Sultan
söyün, Murgab'ın üstüne taştan köprü 
yaptıracak olursa, ben de Tecen ırmağının 
üstüne taş bir köprü yaptırayım. Benim 
köprüm onunkinden daha sağlam, daha 
gösterişli olsıın. Sultansöyün, bir gün gelir, 
yolu düşer onun üstünden geçer. Belki ben, 
bu köprtl sayesinde onun gönlünü çalanm" 
diye düşünürmüş. Paralı hanım, hakika
ten de, Saragt'ın yarım günlük uzağına 
taştan, kalıcı, sağlam bir köprü yaptırmış. 
O köpruye daha sonralan ''Para hanım" 
adı verilmiş. (Bu köprü hala duruyor.) 

Günlerden bir gün, askeriyle giden 
Sultansöyün'ün yolu bu "Paralıanım" köp· 
rüsüne düşmüş. Adı geçen zengin hanım 
Sultansöyün'ün geleceğini öğrenip, süsle
nip, takıp takıştırıp çıkmış. Bu şekilde bel
ki sııltanın gönlünü çalanm, belki köşkün 
sahibi ben olurum diye düşünınüş. 

Sultansöyün, köpruye doğru geldiğin
de, zengin hanıma gözü ilişmiş, Mirali'ye 
doğnı bir mısra şür söylemiş: 

"Bezenip çıkdı giyip, san renkli göy
nek ipekliyi." 

Mirali, Paralı Hanımın hilesinden ha
berdar oldu~ için, Sultansöyün'e şiirle ce
vap vermiş: 

"Geçme namert köprüsünden, ko 
aparsın sel seni." 

Sultansöyün atının başını çekse de 
Mirali'nin cevabınarazı olmayıp bunun se
bebini sormuş: 

-Paralı hanım benim için, benim dev
letim için büyük bir iş yapmış. O, varlığı
nın yansını harcayıp, köprüyü yaptırm;ş, 
Buradan geçmemenin sebebi nedir? 

-Devlet için, halk için gam, kaygı çe
ken insanın ayağının tozıınu gözüne sürme 
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yapsan azdır. Ama, bunun sebebi başkadır. 
Paraiı hanım "Parahanıın", at için, şöhret 
için yaptırdı. Görmüyor musun, onun köp
rüsü "Taşköprü" den daha heybetli. Eğer 
sen buradan geçersen Paralı hanım ilk ön
ce "-Sultansöyüıı bana baş eğdi, Hora
san'ın sultanı şimdi iki tane oldu, biri de 
benim" deyip bütün dünyaya bunu duyu
rur. İkinci olarak, köprünün iki tarafına 
nöbetçi koyup gelen geçenden ücret alıyor. 
Köprünün maliyetini on kat fazlasıyla çı
karıyor. 

Sultansöyüıı, Mirali'nin verdiği ceva
bın doğruluğuna kanaat getirdikten sonra, 
kıvnla büküle akan büyük ırınağa göz gez
dirıniş ve: 

-Durunı buysa, şiıııdi ne yapmak gere
kir? diye sormuş. 

Mirali: 
-Ne olursa olsun deyip endişeyle iş ya

pılmaz! deyip atına bir kamçı vurmuş. Sul
tansöyüıı'ü ve bütün orduyu peşinden gö
türmüş. 

Keremli ırmak kendi göğsünden yol 
verip, askerlerin birini bile almamış. 
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rum, ama onu pir eliyle yıkabileceğine 

inanmıyorum. 

-Öyleyse ne yapmak gerekir? Bilerek 
ya da bilmeyerek yaptığım haksızlıklar be
ni ınahvediyor. 

-Benim sana söyleyeceklerim şu: Sen 
Mekke'ye de gitınekten vazgeç. Pir de ara
ma, hangi hizmeti yapacaksan, hangi iyili
ği düşünüyorsan kendi halkına, kendi in
sanların için yap. Bu ülkede Allah adı yar
dır. 

Sultansöyüıı, Mirali'ye cevap verıne
den düşÜ!Ulleye devam etmiş. Onlar, gün
lerden bir gün uzak bir yere ava gitınişler. 
BakiDışlar ki, onların gittiği yerde doğru, 
kırlık bir yerde kabaca, karaca bir ev yapıl
mış. Vezirlerden biri o evle ilgili bilgi topla
yıp o evde bir pir kadımn yaşadığım Sul
tansöyüıı'e anlatmış. 

Sultansöyüıı, Mirali'yi yanına çağınp, 
sevincini anlatmış: 

-Hüda verirse kulıına, getirip koyar 
yoluna, denilen atasözü var. Hüda, bana 
yardım etti: prri bana ya da beni pir e gön
derdi. Şimdi ben gidip ona tab( olayını, di
yorııın. 

BENDEN DE YÜZ ALTIN Mirali, Sultansöyüıı'e balnp gülüinse-
miş: 

Sultansöyüıı kendi kendine bir müd-
det düşündükten sonra, sonunda Mirali'ye - -Ey Sul tanım, yaptığın bunca işi az ını 

görüyorsun? 
görüşünü sormuş: 

-Dostum Mirali! İnsan güçlü olunca Sultansöyüıı, Mirali'ye kızmış: 
azgın oluyor. İnsanın bilerek veya bilmeye- -Üstüıne kaygı, gam basıyor. Seniuse 
rek işlediği günah az değildir. Bunun için aklına oyıııı geliyor. 
Mekke'ye ~deyim mi yoksa başka yerden -Ey sul tanım, öfkelenmeyin. İnsan 
mi ünıit bekleyeyim? Bir pire bağlansam, şeklindeki insan, kendi yıırdunda, il içinde 
"günalııının affedilınesine, günalılarıından yer bulur. O kadımn böyle ortaya çıkınası 
arınınama sebep ol" deyip yalvarsam ını sebepsiz değildir. 
diyorum. Sen, bu konuda ne dersin? -Nasıl soygıınculuk yaptığım, düşüne· 

--İlk söylediğinize katılıyorum, sonra- biliyorsun? 
kilere katılınıyorııın. -Onun ne için buraya yerleştiğini üç 

-0 nedir? yüz altın verirseniz, bendeniz sayar döke
rim, size de gösteririııı. 

-Günah kazanmış olduğuna in anı yo-
Padişah pir kadım değil de Mirali'yi 
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sınamak istemiş: Hiç olmazsa ona ömrüın
de bir defa :mdan üstün gelirim deyip üç 
yüz altını vermiş. 

Onun kapısına gidip gelen vezirler, 
kadının takva sahibi oluşu, erkekleri ka
bul etmeyişi, namalırerne yüzünü açmayışı 
hakkında gördüklerini baliandıra ballan
clıra anlatmışlar. 

Mirali, bu karaca eve varıp, kapısını 
bekleyen kadına dönınüş: 

-Gidip pirinize, uzun yoldan gelen bir 
adam sadece sizin yüzünüze bakma karşı
lığı olarak yüz altın getirmiştir, deyin, de
miş. 

Nöbetçi kadın gidip haber vermiş. Pir 
hanım: 

-Yok, yok diye bağırmış. O anda avcu
nu kaşımış ve gökyüzünü dinleyip: ''hoş, 

hoş" diye seslenıniş. Ondan sonra nö~etçi 
kadına· bakıp: -hatıftan nida geldi, bırak 
gelsin demiş. 

Mirali, pir kadına yüz altın verip güle
rek yüzüne bakmış ve sesini çıkarmadan 
gitmiş. Ertesi gün tekrar gidip nöbetçi ka
dına şöyle demiş: 

-Pirinize gidin ve şöyle deyin: O adam 
yine geldi. O size yüz altın daha getirmiş. 
Onun amacı sizi sadece bir defa öpınek. 

Nöbetçi kadın gidip bunları anlatınca 
pir kadın bağınp çağırmış: 

-Yok, yok, Allah saklasın! 
Kadın yine avcunu kaşıyıp gökyüzünü 

dinleyip: ''Yok! Ayıp olur! Niçin!" Bir sefer
liğinden bir şey olmaz. "Ey perverdiglk 
Emrini yerine getirmekten başka çarem 
var mı?" diye konuşmuş ve nöbetçi kadına 
bakıp: 

-Hatıfdan nida geldi. Git, söyle, gelsin 
demiş. 

Mirali, orta yaşlı, sarı benizli kadının 
yanağına elini koyup kendi elini öpüp git
miş. 

Mirali, üçüncü gece de gideceği zaman 
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Sultansöyün'e: 
-Siz, bu kadının nasıl bir pir olduğıınu 

öğrenınek istiyorsanız, bu gece evin yanına 
saklarup dinleyin! demiş.Tekrar gidip şöy
le demiş: 

-Siz pirinize gidip şöyle deyin: O adam 
yine geldi. Size yüz altın daha getirmiş. 
Onun maksadı sadece pir kadının üç adım
lık yakınında bir gece yatmak deyin. 

Nöbetçi kadın içeriye haber verdiğin
de pir, bu sefer bağınp çağırmadan avcunu 
kaşıyıp gökyüzünü dinlemiş, kendi kendi
ne mınldanınış: ''Ey Allah'ım, ben namalı
remi yanımda nasıl yatırayım? N asıl, na
sıl?" Namahrem değil! Allah'ın iradesi ik 
Allah'ın emri böyleyse ben ne yapayım?" 

Pir kadın, Mirali'yi üçüncü gece ya
nında yatınnış. Çoktan beri erkek kokusu 
almamış olan dul kadının kemikleri gevşe
meye başlamış. Geriruniş, içini çekıniş, rü
ya gören biri gibi davranıp: ''Yavaş ol, ya
vaş ol" diye mınldanmış. Mirali'nin kı pırtı
sı olmadığı için, kadın uykuya dalmış biri 
gibi yapıp döne döne onun yanına gitmiş. 
Mirali, bu durumda da hiçbir şey hisset
meden, hafif hafif horuldayıp yattığı için, 
kadın en sonunda dayanamayıp, Mira
li'nin boyııuna kolunu dolamış. Mirali, ir
kilip uyanmış, geri çekilecek olmuş. Kadın 
onu bırakmadan: 

-Yüz altın senin olsun, diye seslenıniş. 
Mirali: 
-Yok, ben Allah'ın lanetine gelemem, 

deyip onun elinden kurtulmağa çalışmış. 
Pir kadın titrek bir sesle: 
-Allah'ın emri böyle, iki yüz altın se .. 

nin olsun, demiş. Mirali: 
-Bana Allah'tan böyle bir buynık gel

medi! deyip yine boyııunu çekmiş. 
-Var, var! Hatiften nida geldi. Üç yüz 

altın senin olsun, deyip, pir kadın Mirali'yi 
sıkıca kucaklamış. 

Mirali, kadının güçlü kolları altında: 
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• Hayır, hayır, olmaz! diye bağırın ış. 
Dışarda olanlan dinleyen Sultansö

yün duramayıp: 
-Mirali, benden de yüz altın! diye ba

ğırmış. 

KİM GÜNAHKAR 
Sultansöyün bir gece büyük bir meclis 

kurup Mirali'yi de bu meclise çağırmış. Mi
rali bu meclise gitmek istediğinde karısı 
onun boyııuna sarılıp ağlayıp yalvarmış: 

-Senin vaktinin çoğu toplantıda, mec
liste geçiyor. Sensiz benim halim harap. 
Seni görmediğim zaman, yüreğim eriyip 
akıp gidiyor. Sensiz benim günüm doğına
sın, ayım gökyüzünde kalmasın. Sen kalk, 
dünya kalksın. Seni bana Allah'ım çok gör
mesin. Çabuk git de çabuk gel!.. 

Mirali, hanınıımn gönlünü almaya ça· 
lışmış: 

-Ben nerde olursam olayım, yüreğim 
sendedir. Benim de senden ayrılasım yok, 
ama devlet işleri evde oturmama imkan 
vermiyor. Sen gönlüne hiçbir şey getirme, 
sabırlı oL 

-Senin söylediklerini düşünüyorum. 
Seni düşünüp senin sü:retini gözümün önü· 
ne getirdiğim zaman, dar dünyam genişli· 
yor. Git, rahat ol, işin ne zaman biterse o 
zaman geL 

Mirali giderken onun karşısına keyfi 
yerinde bir çoban çıkmış. O, elindeki daya
ğı da sallayıp fırlatarak, sevinçle oyııayıp 
şarkı söyleyerek geliyormuş. Mirali, o ço
banın keyifli haline hayran kalıp sormuş: 

-Sevgili çoban, çobanlar adet üzre sa
bırsızlanmaz, geniş yürekli, sabırlı olurlar. 
Senin neşen, keyifli oluşun benim de gön· 
lümü açtı. Eğer mümkünse, bu sevincinin 
sırrım bana da söyle. Ben de senden ders 
almaya çalışayım. 

·Benim yüreğimin coşkun denizi dalga 
vuruyor. Bu coşkunluğu bütün dünya öğ
renmek, faş etmek istiyor. Ama bu öyle giz-
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li bir sırdır ki, onu açıklamak mümkün de· 
ğiL 

-Şu anda yol üstünde ikimizden başka 
hiç kimse yok. Bu sırrın sf)dece ikimizin 
arasında kalması için söz de veririm. 

·Bu gün Sultansöyün büyük bir meclis 
kuruyormuş. Mirali'yi de o meclisine çağı
rıyormuş. 

-Doğru. 

Çoban, Mirali'nin kulağına fısıldamış: 

-Mirali'nin hamını öyle genç, öyle tat-
lı ki. Ben, onunla dost oldum. Biz de o ge
linle bu gece öyle bir meclis kuracağız ki 
camn çeksin. İşte dostum, bu keyif, bu coş
kun aşk, beni böyle mestediyoro 

Çoban sözünü bitirince dayağım saz 
gibi yapıp şarkı söylemeye başlamış: 

Kumdan ovadan geçti göçün 

Kum olmasın ense saçın 

Güzün koyverilen toklı2 koçun 

Arzu erin düşman imiş ... 

Çobamn söyledikleri, şarkısı Mirali'yi 
rahatsız etse de o kendini tamtmamaya ça
lışmış: 

-Hani, Mirali'nin evi öyle sağlammış. 
O, bir tarafa gittiğinde, avlusunu dışardan 
kilitleyip gidermiş diyorlardı?! 

Çoban, tüylü şapkasımn içinden bir
kaç anahtar çıkarıp şıkırdatmış ve yııkarı 
fırlatıp tutmuş: 

-İşte gördün mü, Mirali'nin anahtarı 
kendi cebinde, benim anahtarım şapkamn 
içinde. 

Mirali, çobam sevindirnı.ek için: .. 

-Hay, aferin! deyip anahtarları alıp 

gözden geçirince ne görslliı.?! Cebindeki 
anahtarların benzeriyıniş. Yahu, Mira
li'nin anahtarları tekmiş diyorlardı da?!.. 

-Be dostum, sen Mirali'nin iç durumu
nu da biliyor musun, onları söyle. Sen 
onunla ayın obadan mısın acaba? 
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-Obadaş değilim. Fakat, onım hizmet
karlarından biriyle tanıştıın. 

-Tanıştıysan, onun anahtarlarının bir 
defa kaybolduğunu işitmedin mi? 

-Doğru, doğru. Buna benzer bir şey 
söylenmişti. 

-Eee işte, bu anahtarcıkian kaybeden 
onun hanınııdır. Bu anabtarcıklar, önceleri 
tılsımlı kapıları da bir defa açmıştı. Nasip
se, bu gece de açar. Yaşasın, çobana böyle 
nimet balışeden Mitalil Fakat dostum, bu 
sırları sen çı hizmetkar yoluyla halka faş 
etmeyesin. Şımu da unutma: Dedikodunun 
cezası kara kılıçtır. Eğer böyle bir haber or
taya çılı:acal' olursa, senin şu azıcık saka
lın benim elim, şuncağız böğründe benim 
ak saplımdır! Anlaşıldı mı? 

-Laf getirip götürenin babasma Hlnet! 
deyip çenesindeki sakalmı çobanın kirli 
elinden zorla kurtarmış. 

Mirali, Sultansöyün'Ün köşküne va
nnca, onun sorduiiu sorulara bile cevap 
venneyip sorut\.ıp oturmuş. Sultansilyün 
onu rabatiatıp sevindirmek için, konuştur
mak için ne kadar uğraşsa da hiçbir çare 
bulamadığı için hiddetlenmiş: 

-Katır abmna koyun, diye hükmet
ıiıiş. 

Mirali, katırların anınşlarını, birbir
lerini tekınelemelerini seyretmek, gilnlünü · 
konuşturmalda gecenin yarısını geçinniş. 
Birdenbire, padişabın en güzel ve gösteriş
li hanımı nazik ellerinin üstünde bir tabak 
pilav getirip, katırcının yanına gelmiş. Ka:
tırcı ela gözlerini belertmiş: 

-Haramzade, niçin geç kaldın? deyip 
elindeki dayağı ile güzel perinin nazik be-
denini mosmor etmiş. , 

Mirali, altın bulmuş gibi sevinip, keiı
. di öcü alınmış gibi olup şarkı söylemeye 
başlamış. 

Sultansöyün, Mirali'nin neşeli sesini 
duyup: 
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-Mirali'yi yanuna getirin! diye emret
miş. 

Sultansöyün dostunun sevinçli halini 
görüp, mutlulukla konuşl!luş: 

-Ey dostum, seni köşkte konuşturmak 
mümkün olmadı, katır abınnda ise şarkı 
söyledin. Bunun sebebi nedir? 

Mirali, yolda çobana rastladığı için ke
derlendiğini, katırların ahırmda Sultansö
ytln'ün en iyi, en sevdiği hanımının döğül
düğünü görünce sevincinden şarkı söyledi
ğini anlatmış. 

Sultansöyün, hanunının katır abınna 
gidişi yüzünden şüpheye düşünce, Mirali: 

-İnanmazsaiı git de hanımının sırtına 
bak ve gör, demiş. 

Sultansöyün, hanımının sırtına ba
kınca ne görsün?! Hakikatan de mosmor 
inıiş. 

Sultansöyün, ne yapacağını bilemeyip 
Mirali'ye: 

-Gel, ilimiz de başıınızı alıp gidelim, 
demiş. 

IVİ:irali, buna razı olmasa da padişabı 
vazgeçinneye gücü yetmemiş. 

Onlar, az gidip uz gidip tarlalara var
mışlar. Görmüşler ki, tarla sürüp duran · 
yaşlı adamın sırtında ağır bir sandık var
mışmış. Onlar, hayı;etle , yaşlı adama sor
mıışlar: 

-Ey ihtiyar, sırtındaki sandık nedir? 
Onun, çalışmanda sana çok zararı oluyor 
gibi. 

Yaşlı adam, ağır sap.dığın altından hı
şırdayaral' cevap vermiş: 

-Ey yeğenlerim, lüzumlu taşın ağırlığı 
olmaz. 

-işini bitirincey~ kadar o taşı yakınına 
bıraksan olınııyor mu? 

Bunun üzerine adam onlara fisıltılı 

bir sesle cevap vermiş: 

-Bunun içinde, benim genç hanımıın 
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var. Ben, onu seviyorum. Hiç kimseye hat
ta cansız yatan kara toprağa da inanmıyo
rum. O, benim gözümün önünden ayrılır

. sa, biri onu yoldan çıkarır, biri onunla ge
zecek olur. Bunun için de onu daima ya
nunda taşıyorum. 

Böyle iyi korunan güzel hamının sesi
ni duyunca, Sultansöyün heveslenmiş. 
Yaşlı adama yaivarmış: 

-Ağam, bu kadar güzelse sandığın ağ
zım bir aç, biz de onu bir görelim. 

Yaşlı adam sandığın ağzını açınca 

içindeki gelinin yanından gösterişli bir ca
hil çıkıp, kaçıp gitmiş. 

Yaşlı adam sakalım tutup, başım sal
layınca Sultansöyün pişmanlıkla Mirali'ye 
dönmüş: 

-Mirali, geri döndüğümüzde kadın 
milletinin hepsini yok etmek için emir ve
relim. 

Mirali, Sultansöyün'e dikkatle bak-
mı ş: 

-Padişalum, bu sözü gerçek mi söylü
yorsunuz yoksa şaka mı yapıyorsunuz? 

-Şaka ancak senin aklına gelir. 

-Kadın milletini yok etmenin sebebi 
nedir? 

-Görmüyor musun niçin olduğıınu? 

·Birincisi, kadın milletiyle birlikte er
keğinki de yok olur. Biz ikiıniz, dünyanın 
en son insanları olarak numüne olarak ka
lınz. İkincisi ben bu işte Sf!dece hanımları 
suçlu görmüyorum. 

-Öyleyse kim suçlu? 

-Sen de suçlusun, ben de. 

Sultansöyün, Mirali'ye hiddetle bağır
mış: 

-Seninle iki defa çöle çıktım diye Sul
tansöyün bütünüyle güçten düştÜ diye mi 
düşünürsün? Sen, beni ayıplayacak kim 
oluyorsun? 
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Mirali, Sultansöyün'ü sakinleştirme-
ye çalışmış: • 

-Sultanım, eğri oturup doğru konuşa
lım: Senin kırk tane hanınıın var. Onlar se
ni kırk günde bir görüyorlar. Kadın da in
san. Onun da duygusu, isteği erkeklerinki 
ile aym. Bence, senin kırk hanımından bi
rinin ayağıru biraz eğri basmasında sen
den başka günahkar yok ... 

Sultansöyün, Mirali'nin sözünü kesip 
sormuş: 

-İyi, benim hanımını kırk taneymiş. 
Seninki kaç tane? Senin günahın nedir? 

Mirali, cebindeki aiıahtarları çıkarıp 
şıngırdatmış: 

-Benim hanımını bir tane ama işte gö
rüyor musun, onu kilitleyen, kafeste sakla
yan kırk anahtarını var. Benim günahım 
da işte bu anahtarlardal deyip anahtarları 
elinin tersiyle fırlatmış. 

Mirali'nin söylediklerini ciddi bir şe
kilde dinleyen adam, yanındaki sandığı te
pesine kaldırmış ve büyük bir taşa sinide 
çarpmış: sandığın her bir parçası bir tara· 
fa dağılmış. 

Sandı~n içinden çıkan gelin kocasının 
boynuna sarılmış: 

-Sen beni şu nefıs havayı teneffüs et
mekten mahrum ettiğin için, ben senin acı 
çekmeni istedim. Sen benim şu koca ciha
nın şevkinden zevk alnıama izin verdiğin 
için, sana çektirdiğim acıyı sona erdirınek, 
ta ölünceye kadar senden başka erkeğe kö
tü bir zanla bakmamak konusunda, şu iki 
şalıidin önünde söz veriyortım. 

Mirali'nin ve gelinin sözlerinden etki
lenen Sultansöyün de: ''ben de kırk hanı
mımdan birinin dışındakileri boşayaca
ğım" deyip bağırarak harekete geçmiş ve 
göz açıp kapayıncaya kadarki zaman zar
fında düşüncesini farklı bir konuyla ilgi
lenıneye başlamış: 

-Görürüz ya? diye seslenmiş. 
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iHTiYARSIZ ŞAH OLMAKTANSA 
İHTiYAR SAHİBİ D İLENCİ OLMAK 

İYİDİR 

Sultansöyün ile Mirali gezmek için 
çıktıkiannda bir kadının yanına varmışlar. 
Bu kadınriı sırtındaki gömleğin en az kırk 
yaması varmış. Ama giyiminin eskiliğine, 
yırtık pırtıkiığına bakmadan, gayet keyifli 
davranıyormuş. Mirali ile Sultansöyün, 
kadına hayran hayran bakarken kadını ta
mmışlar. Bu kadın, Mirali katırların alıı
nnda hapiskefi yanına gelen, sonra da Sul
tansöyüİı'ün saraydan kovduğu hanıımy
mış. 

Sultansöyün, Mirali'nin kulağına fısil
da:mış: 

-Eski hayatı mı iyi şimdiki hayatı mı? 
sor bakalım, demiş. 

Mirali ona: 

-Hangi hayatının iyi olduğu, bence 
malum. Ama, senin gönlün olsun diye sora
yım, deyip geline dönüp sormuş: 

-Ey. gelin, sen, bir zamanlar sarayda 
yaşıyordun, giydiğin ipek, yediğin baldı. 
Senin şimdi eski, yırtık pırtık elbiselerin 
vücudunu zorlukla örtüyor; vücudunda 
k~ganın çokacağı kadar et bile yok. Çe
kinme de söyle: önceki hayatın mı iyi, şim
diki mi? . 

Kadın yaşmağım bütünüyle açıp ce
surca cevap vermiş: 

-Ben sarayda iken kırk hanımdan bi
riydim. Benim kapıma sultanın ayağı kırk 
günde bir ancak basardı. Benim yanımda
ki sırdaşlarım, benim gibi kafesdekilerdi 
ve hayatın zevki, lezzeti bize haramdı. 
İpek deyip giydiğ:im ot olup örtse, bal deyip 
yediğim ağı olup geçerdi. Şimdi ise, kendi 
elim, kendi yakam. Kocam beni seviyor, 
ben de onu seviyorıı:fu. AÇ kalınca onun ba
na bir tebessüm etınesi, bana yiyecek olu
yor; çıplak kalınca onun bir tek sözü üstü
me giyim oluyor. Sordunuz mademki söyle-
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yeyim: kendi ilıtiyfırına saiıip olmayan şaiı 
olmaktansa, ilıtiyfırına saiıip bir dilenci ol
mak daiıa iyi. 

Mi:tali, E;lultansöyün'ün yüzüne mani
dar ve soran bakışlarla bakınca, Sultansö
yün: 

-Nasıl, kırk hanımından biri dışında
kileri boşa demek mi istiyorsun? demiş. 

Mirali, Sultansöyün'ün yüzüne nıin
nettarlıkia baktıktan sonra: 

-Sultanın keskin zekasma hayranırol 
demiş. 

Sultansöyün elindeki kanıçısını eğe
rin kaşına vurarak şakırdatıp biraz düşüri
dükteıı, soİıra, Mirali'ye nasıl cevap verece
ğini, neye karar vereceğini bilerneden atı
mn dizginlerini gevşetıniş. 

SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTEN 
Sultansöyün, Mirali'yle avdan döner-. 

ken, bir köyün kenarında, güzel bir gelin 
görmüşler. Onun ay gibi yüzü, salmarak 
yürüyüşü, Sultansöyün'ün yüreğini hop
latmış. Sultansöyün, Mirali'ye yalvarır 

gözlerle bakıp: 

-Mirali, sen benim baş vezirimsin, ha
limi sadece sen anlarsın. Bana akıl ver: bu 
gelini nasıl alabilirim? Mirali: 

-Hiçbir şekilde, diye açık bir cevap 
vermiş. 

-0, benim yüreğimi aldı gitti, şu anda 
boş bir gÖvde olarak kaldım. Eğer onu ala
mazsam o zaman vay halime. 

-Sultamm, siz akıl yolundan aynlına
yın. Başka birinin hanımım almak olur 
mu? Buna halk ne der? Bu işten uzak du
run! Yoksa halk sizden nefret eder, yüz çe
virir. 

Sultansöyün, Mirali'ye razı olmadığı
m söylemiş Vd niyetinin ne olduğunu an
latmış: 

-Sen, bana bir akıl verme de, git o ge
linin kocasına akıl ver. O gelini m utlaka 
alacağım. Ama zorla değil, ovuna getirir yi-
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ne alınm. Böylece, halk da bana gücenın ez. 
Sultansöyün biraz dinlenınek istemiş 

ve gelinin kocasım çağırtmak için bir hiz· 
metkanm köye göndermiş. Mirali ise, o 
köyde bir dostunun olduğunu ve onu ziya
ret edeceğini söyleyerek Sultansöyün'den 
izin istemiş. 

• Mirali, gelinin girdiği eve gitmiş, geli
nin kocasına bir çırpıda Sultansöyün'ün 
niyetinin bozulduğunu, onu şimdi çağırttı· 
racağım, sultan ne emrederse, olur deyip 
dönmesini, ona cevap vermek gerektiğinde 
onu kollayacağım anlatmış. 

Mirali dolaşıp geldikten sonra, gelinin 
kocasım Sultansöyün'ün yaruna getirmiş· 
ler. Sultansöyün, gelin hıikkında hiçbir şey 
söylememiş, başka sorular sormuş: 

-Adın ne? 
-Garaguduk 
-Garaguduk? Güzel! Benim el içine 

çıktığım zam;ın değişen bir huyuro var: 
Hangi köyde farklı bir durum, farklı bir in· 
san var diye sorarım. O adamlan yanıma 
çağınp her birine farklı bir iş buyururum. 
Yerine getirene hürmet ederim, yerine ge
tiremeyene lanet ederim. Sen de bu köyün 
farklı insanlarındansın. Senin hem adın 
değişik, hem görünüşün. Belki başka fark
lı yönlerin de vardır. Benim bu huyumu 
nasıl değerlendiriyorsun? Bunun üzerine 
adam: 

-Şalıların huzurunda olınak, şalıların 
hizmetinde bulunmak, herkese nasip ola
cak bir balıt değildir. Sultanım ne emre· 
derse canla başla yerine getiririm, demiş. 

Sana bir aygır, bir çift öküz, on tane de 
erkek koyun vereceğim. Bunl;ınn hepsini 
altı ayda kuzulatacaksın. 

Garaguduk, sultanın önünde baş eğ· 
miş. 

Mirali soru sormak isteyince, Sultan· 
söyün parmağım kaldırmış. Ama cemaat
teki yan sağlam yan deli biri Sultansö· 
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yün'ün orada bulunduğıınu unutup: 
-Garaguduk rezil oldu. Erkek caniıyı 

kuzulatmak da olur mu? demiş. 
Garaguduk ona cevap vermiş: 
-Allalı'ın iradesiyle her şey olabilir. 

Padişalılar, yeryüzünün Allalııdır. Padişah 
olacak dedi mi, mutlaka oldurun! 

-Hay aferin! diyen Sultansöyün onun 
sırtına vurmuş. 

Aradan altı ay geçtikten sonra, Sul
tansöyün'le Mirali yine o köye gitmişler. 
Sultansöyün, hizmetkarım adamı çağır

ması için gönderince, Mirali de yine, dos
turula selamlaşayım diye bir müddetlik 
izin almış. 

Mirali gitmiş, Garaguduk'a ve ham
ruma birkaç söz öğretmiş. 

Mirali gittikten sonra, Sultansöyün 
Garaguduk'u çağırmış. 

-Garaguduk hasta yatıyor diye haber 
gelince, "hanımım getiıiıi" diye emretmiş. 

Gelin gelince, Sultansöyün ona sor-
muş: 

-Hani Guduk? 
-Doğıım sancısı tuttuğıı için yatıyor. 
Sultan, geline gülümsayerek bakıp: 
-Erkek adam da çocuk doğıırur mu? 

diye sormuş. 
-Ey sultamm, öküz, dana doğurduğıı

na; aygır, tay, erkek koyun, kuzu doğurdu
ğuna göre, erkeğin de çocuk doğıırması ga· 
rip değil! diye cevap vermiş. 

Sultan, gelinin cevabına bir karşılık 
bulamamış ama', bunun, gelinin kendi bu
labileceği bir cevap olınadığım bildiği için 
de Mirali'ye doğru parmağım uzatmış: 

-Ey saman altından su yürüten. Bu iş
te senin parmağın var. 

Mirali ona baş eğip: 
-SultamJi, bunda benim günahım 

yok, ben, sadece sizin emrinizi yerine ge
tirdim, demiş. 
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-0, hangi emir? 

"Bana akıl verme de git onlara akıl ver 
demedin mi? 

Sultansöyün kötü niyetinin gerçekleş
meyeceğini anlayınca, o gelin ile kardeş 
olup sarayına dönmüş. 

BİZ ADAM DEGİL MİYİZ? 
Sultansöyün bütün Horasan'a hük

metse de bir sineğe hükmedememiş. Mira
li'ye dönüp: 

-Sineğin olmadığı bir yer var mı ki? di-
ye sormuş. 

Mirali: 
-İnsanın olmadığı yerde sinek olmaz! 

Sultansöyün kendi kendine: "Mirali'yi 
bu sefer yeneceğim,'' diye düşünmüş ve: 

-Ata bin! demiş. 
' Bir salıraya vardıklarında, bir sinek 

vızlayarak gelmiş, Sultansöyün'ün yüzüne 
konmuş. 

Sultansöyün, Mirali'ye bakıp: ' 

-İnsansız yerde sinek olmaz dememiş 
miydin? Bu ne, sinek değil mi? demiş. 

Mirali ona: 
-İkimiz neyiz, insan değil mi? diye ce

vap vermiş. 

KISAYORGAN 
Sultansöyün vekilierinin aklım, anla

yışım ölçmek için hepsini saraya toplamış 
ve kısa bir yorgam baş aşağı kellesine bü
rüyüp hacaklarım açıp 'yatmış; vekilierine 
bu yorganla ayağıını da örtün, diye emret
miş. Vekiller ne kadar düşünseler, ne ka
dar çare arasalar -da bir yolunu bulamac 
mışlar. 

Sultansöyün en sonunda yorgamn al-
tından: 

-Mirali sen yok musun? diye bağırmış. 

Mirali: 
-Sultan hiddetlenmeyecekse yorganla 

ayağımzı örteyiin, demiş. 
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Sultansöyün'ün yorganın altından se
si gelmiş: 

-Yorgam ayağırnın altına kadar yetire
mezsen;o zaman sinirlenirim. 

Mirali yaronda duran kamçıyı almış 
ve sultanın çıplak hacaklarına kuvvetiice 
vıırmuş: 

Sultanın ayakları anında yorgana bü
rünmüş. 

Sultan yerinden kalkıp: 

·Niçin vurdun? djye sorunca, Mir~ 
ona: 

-Emrini yerine getirip yorgam ayağı
na kadar yetirdim. Aslında sen niçin ayağı
m yorganına göre uzatmadın? diye cevap 
vermiş. 

NİÇİN GÜLÜYOR? 

Bir zengin, Sultansöyün'ü düğününe 
çağırmış. Sultansöyün, Mirali'ye "yarın 

tan atma zamamnda, alaca karanlıkta yo
la çıkarız, hazırlıklı yat'', diye emretmiş. 

Mirali, bu duruma şaşınp: 

-Niçin alaca karanlıkta? diye SOIJliiCa 
o: 

-Günün doğıışunu görmeyeli uzun za
man oldu. Günü yolda doğuralım, diye ce
vap vermiş. 

Daha sonra da hizmetkarlarına: 

-Jı4irali'nin atma yem vermeyin de tor
basına katık koydurup giydirin, diye em· 
retmiş. 

Mirali, Sultansöyün'ün cevabına ka
naat etmemiş. Karanlıkta yola çıkınak is
temesinin bir sebebi olmalı diye düşünüp 
gece atınabakmaya gitıniş. Bakmış ki, atı
mn dudakları sıntmış, dişleri pariayıp du
ruyor. Mirali, bunu Sultansöyün'ün yaptır
dığım aniayıp hemen bir çare düşünmüş 
ve gitıniş, onun bineceği atın kuyruğunu 
dibinden kesmiş. 

Tan atına saatlerinde yola çıkıp gü

nün doğıışuıı,u yolda seyretınişler. Sultan-
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söyün, arkasına dönüp bakmış, kabkaha
larla gülmüş: 

-Mirali, atın niçin gijlüyor ki? 

Mirali: 
-Sultanım, senin atının kuyrıığuna 

gülüyor olmasın, ~ye cevap vermiş. 
Sultansöyün atının kuyrıığuna göz 

atar atmaz, atının başını geri çevirmiş. Mi
rali bunun üzerine: 

-Sultanım, yakma pişersin, demiş. 
KİM ÖNCE GÖRDÜ 

Sultansöyün ile Mirali uçsuz bucaksız 
çölde yanyana gidiyorlarmış. Sultans~yün 
atlı, Mirali eşekli imiş. Birden önlerınde 
kafa bUyüklüğünde parlak bir altın gör
müşler. İkisi birden bağırmış: 

-Şuna bak, kafa kadar altın! 

İkisi de gicllp altını ellerine almışlar, 
sonra "ben önce gördüm", ''ben önce gör
düm" diye tartışmışlar. Sultansöyün, Mi
rali'ye bakıp: 

-Ben, senden biraz daha uzunum, 
onun için onu önce ben gördüm, demiş. 

Mirali, Sultansöyün'e: 

-Hayır, ben senden daha aşağıdayım, 
yere daha yakınım. Gözüm de yere dıı.ha 
yakın, önce ben gördüm!, demiş. 

Epeyce tartıştıktan sonra "gel, ikimiz 
şuraya oturup, başımızdan geçenleri anla
talım. Kim şaşırtıcı, çaresiz duruma düşer
se, altını önce o görmüş demektir." deyip 
altını yerli yerine yerleştirmişler. 

Önce Mirali söze başlamış: . . 
-Oğlak, kuzu baktığım gençlik zama

nımdı. Eve geldiğimde, tek işim aşık oyııa
maktı. Yaşlı annem bir gün şikayet etti: 
''Balam, artık yaşlandım. İşleri senden 
başka yapacak olan yok. Küçükl~üne 
bakmayıp, evin geçimini üstlenmen gerek. 
Oğlak kuzudan sana düşen bir şey yok. 
Belkl birine hizmetkar olursun." Yaşım kü
çük de olsa, annemin ,bu ricası beninı için 
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eınirdi. Bir gün köy köy dolaşıp işçi topla
yan bir adama katıldım. Adam, birkaç gün 
boyunca bir iş emretınedi. Sonra bir gün, 
bu zengin, semiz bir öküzün tamamını etli 
bir şekilde yüzerek, bir devenin üstüne iki 
tane boş çuvalı da atıp "yürü hfuıım" dedi. 
Onu takip ettim. Bu şekilde, bir dağın 
eteklerine varıp dayandık Dağın büyük 
kayası, taştan yapılmış bir avlu gibi gök
yüzüne yükseliyordu. Zengin adam, deve
sini ıbtırdıktan sonra öküzün derisini ters 
çevirip "haydi han oğııl, bunun içine gir" 
dedi. Devenin tüylü tarafı olduğu için içine 

• girmek öyle zor bir iş değildi. Böyle de· ol
sa, onun içine girmeyi sevmedim. Ama be
yin sözünden çıkamadığım için girdim. Bey 
onun kenarını köşesini yukarı kaldırdı ve 
''haydi hanım, başını aşağı doğru eğ" dedi. 

Bu sırada biraz kaygılanıp: 

. Ey ağa, başımı aşağıya eğersem sen 
de birden çuvalın ağzını kapatırsan boğu
lurum, dedim. 

, . Ey yiğidim, sınayıp g:örmek istediğim 
şu: başının üstünden derinin ağzını bağl~
maya ipim yetecek mi? Hemen hemen bır 
su içimliği kadar ancak sürer, haydi başını 
eğ! deyip beni güzellikle kandırdı. 

Başımı eğince, derinin ağzını sıluca 

bağladı. Derinin içinde boğulacak gibi ol
dum. Zenginin bu konuda tecrübesi çoktu. 
Elindeki demir şi ş ile derinin her yerini de
liyordu. Bu delikler, az da olsa nefes alma
mı sağlıyordu. 

Sonra o zengin bana: 

-Ey oğııl, ben şimdi yanından ayrılıp 
gizleneceğim, yanına gökyüzünden iki me
lek gelecek Onlar derinin her tarafından 
delecekler. O an ölü gibi hareketsiz yat. 
Yoksa, seni yok ederler .. Bir müddet sabre
decşk olursan, seni gökyüzüne çıkarırlar, 
sana cenneti gösterirler. Seni kıyınetli ni
metler ile iyice doyururla'r. Sen de bu ni
metlerle taşlan gökyüzünden bana gönde-
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rirsin. Ben, onları çuvala koyarım. O me
lekler, seni yine sağ salim aşağı indirirler. 
İkimiz de iki çuval kıymetli mücevhere sa
hip oluruz. Böylece annen de dünyada hor
luk çekınez! dedi. 

Zengin, yanınıdan ayrılıp saklandık
tan sonra gökyüzünden iki tane kara kuş 
gelip kondu. Onlar benim üstürodeki öküz 
derisini gagalamaya b~şladılar. Ben kor
kumdan, sesimi çıkarmadan, kımıldama
dan yattım. Birdenbire kara kuşların her ·. 
biri derinin birer ucundan tutup gökyüzü
ne doğru yükseldiler. Etsiz kansız çocuğıın 
ağırlığı mı olur? Zenginin, yeni yetme jşçi 
beklernesi de bunun iç~iş. Karakuşlar, 
içinde Mirali'nin bulunduğu öküz derisini 
dağın tepesine çıkarırlar. Orada çiğ deriyi 
rahatlılçla çekiştirmeye başlarlar. Çok geç
meden deri ikiye ayrılır. İçinden, gözlerini 
belertmiş oturan, küçücük Mirali çıkar. 

Karakuşlar bana eziyet etmeden deri
nin birer parçasını alıp, dağın diğer sırtına 
çıktılar. 

Sultansöyün Mirali'nin anlattıklarına 
dayanamayıp: ' 

-Sen ne yaptın diye sormuş. 
-Biraz sabret. Ben biraz kendime gel-

dikten sonra etrafıma baktım ki, çeşit çeşit 
mücevherler pariayıp duruyor. Bir müddet 
sonra aşağıdan zenginin bağınşı işitildi: 

-Yavrum, o taşlardan eline denk gele
nini aşağıya yuvarla. Onlar cennetin ni
metleridir. 

-Bir taraftan zengine kızıp, birini bile 
yuvarlamasam diye düşündüm. Ama diğer 
taraftan zengin beyi sinirlendirirsem, yük
sek dağın üstünde daima kalmak korkusu 
aklıma Efelince de tane tane taşları yuvar
lamaya başladım. Ağa aşağıdan: 

-Yavrum, artık yeter! diye bağırdı. 
-Ey ağa, şimdi buradan nasıl inece-

ğim? diye sordum. 
-Yavrum, senin gibi günahsız oğlanın 

cennette kalması iyidir. Orada yaşa dedi ve 
devesini yedip gözden kayboldu. 

-Her yanım koca kaya. Aşağı inmek 
için basacak hiçbir yer yok. O yana dön
düm, bu yana döndüm; hiçbir yerde incecik 
bir yol bulamadan, sonunda kuvvetten dü
şüp yıkıldım. Yattığım yerden etrafima göz 
atınca, insan kemiği üst üste yığın yığın 
dolmuş duruyor. Demek, bunlar da benim 
gibi "cennette" kalan çocukların kemikleri 
olsa gerek. 

-Ondan sonra ne yaptın? 
-Bir müddet sonra bir karakuş kanat 

çırpıp yanıma kondu. Zıplayıp o· yanıma 
geçti, bu yanıma geçti, en sonunda beni ölü 
zannedip baş ucuma rahatça oturdu ve ga
galamayı denedi. Fırsat bu fırsat deyip iki 
ayağına yapıştım. Karakuş, yüreği parça
lanmış gibi, bir darbede pısırdayıp kaldı. 
Ama beni uzaklaştıramayıp iyice aşağı in
dirdi. En sonunda, ayağım yere değince, 
iki ayağını bıraktım. 

-Kurtuldun mu? 
-Yok, dur, acele etme. Ben o zengin be-

yi bekledim, yine onun işçisi oldum. Bey, 
ikinci defa beni deriye koytp tepemden bo
ğacağı zaman, ben ona "beyim, önce sen gi
rip göstermezsen, ben bunu beceremem", 
dedim. Bey, derinin içine girince ben onun 
başından çuvalı tutup ağzını bağladım. 

Onu dört karakuş, binbir zorlulda alıp yu
kan çıktı. Ben, beyin devesini kıymetli 

mücevherlerle yükleyip yola çıktığımda, 

bey bana "yavrum, beni indirmek için yar
dım et" diye bağırıyordu. Ona "ey beyim, 
senin ömrünün çoğu gitmiş, azı kalmış. 

Herhangi bir sebeple cennete gitmiş oldun. 
Orada daima kal." diye cevap verdim ... 

-Hani, o kıymetli mücevherleri ne 
yaptın? 

·Yolda gelirken, kervanıyla Hindis
tan'a giden bir tüccara rastladım. Yükü
mün ne o!duğıınu düşünemediğim için, bir 
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deve un için bir gece çalıştım. Seninle ilk 
karşılaştığımızda sana kesip ikram 'etti
ğim iki malını, o tüccardan aldığım mallar
dı. 

Mirali'nin başından geçenleri merakla 
dinleyen Sultansöyiln biraz dinlenilikten 
sonra kendi başından geçen olayı anlatma
ya başlamış. 

-İlk padişah olduğum gençlik yıllarım
da, senin öfkelenip gittiğİn zamanlar, fark
lı, iyi gören bir atım vardı. O atım günden 
güne zayıflamağa başladı. Sebebini anla
yan olınadı. Seyislerin, at bakıcılarımın sö
züne inanmayıp, atı bir gece gizlice sakla
dım. Gecenin bir yarısı, earlyelerimden en 
iyisi diye düşündüğilm biri geldi ve ata at
layıp gitti. Ben de başka bir ata binip onun 
peşine düştilm. En sonunda o cari ye bir çu
kurun ağzına gidip attan indi ve oraya gir
di. Ben de onun peşinden girdim. O çukur
da kırk tane büyücü yaşıyormuş. Onların 
lideri benim cariyeme bakıp: 

-İşte, Sultansöyiln de peşinden geldi, 
dedi. 

Ben o kadına kılıcımı indireceğim sı
rada büyüellierin lideri bana bir avuç kum 
serpti. O anda kara bir köpeğe dönüp, vı
zıklayarak çıkıp gitmeye mecbur kaldım. 

-E sultanım, vakit vakit uluman vardı 
hele, o zamandan kalan alilıııet desene! 

-Dur, sabret. Ben dolaşıp saraya gitti
ğimde, beni toprak p-arçalarİyla karşıladı
lar. Ben hiçbir yerde kendime kardeş, ak
raba bulamadım. En sonunda büyük bir 
kervanın peşine düştilm. Onlar bana kemi
rilen kemik, zaman zaman katı matı ek
mek attılar. O sırada kervan ırmak kıyısı
na geldi, karşıya gemi ile geçilecek oldu. 
Ben de gemiye girmek isteyince, karvancı
lar beni taşiayıp kovdıılar. Oysa orada ki
harca havladım. Kervanbaşı benim halime 
dayanamayıp, geminin sorumluluğunu 

tistlendi ve beni de gemiye aldı. Ondan 
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sonra büyük bir ile vardık. Bu ilde, zengin 
bir bey büyük bir düğün yapıyormuş. Dü
ğünde kemikleri kemirip dururken, etrafı
ma üşüşen aç köpekler beni daladılar. Güç
ten düşüp yıkıldım. O sırada sarıklı, yaşlı
ca bir molla gelip, köpeklerin bacaklarını. 
sopaladı ve beni alıp kendi evine götürdü, 
yumuşak, ipekten bir yatağın üstüne yatır
dı. O, düğünden bir tabak pilav getirdi, be
nimle birlik~ yedi. Molla beni tazı yerine 
koyınadı, kendisiyle eşit, belki kendinden 
daha yııkarda bir insan yerine koyııp hür
met etti. 

-0 molla şaşırmış, itle aynı tabaktan 
yemek yemiş, diye, o mollayı ülkenin haki
mine şikayet etmişJeL 

Hakim, mallayı çağırıp, durumu so
runca, molla ona ki,tabını açıp, yazılanları 
göstermiş. Orada: "Sulfansöyün hileyle 
kandıruıp, filan zamanda, fılan zengin be
yin düğününe tazı suretinde gelecek" diye 
yazılıyınış. Hakimin verdiği karardan. son
ra, ılliıİıler çeşitli dualarla beni eski halime 
döndiirdüler. Bana saygı gösterdiler. Cari
yeden öcilmü almak için hana bir parça tıl
sımlı toprak verdiler. Beni büyük bir mera
simle memleketima uğurladılar. Ben o 
mollayı da yanıma aldım, vezir yaptım. 
Sen Merv'den döndüğünde törenle karşıla
yıp yerleştirdiğiıiıiz o mollaydı ... 

Sultansöyiln sözünün sonunda: 
-Kiınin başından geçen olay daha ma

ceralı? diye sormuş. 
Mirali ona: 
-İkimizinki de heyecanlı! diye cevap 

vermiş. 

- -0 halde altın kimin olacak? 
-Senin de elmayacak benim de. 
-Öyleyse kimin olacak? 
-Devlet malı, devletin olacak. Onu ha-

zineye koyınak gerekir. 
-İşte bu uygıın! 

(Yazının devamı 40. sayımızda) 
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