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Özellikle de
Dü~ünmek ve dü~üncelerini aç~klayabilmek
için
de
kendilerini
iktidar sahiplerinin, güçlülerin, güçlü olduklar~~
daima hakl~~sananlar~n, yapm~~~bulunduklar~~yanl~~l~k ve haks~zl~klar~~korkmadan, çekinmeden belirtebilmek ve onlara do~ru olanlar~,
uygun bulunanlar~~ve yap~lmas~~gerekenleri anlatmaya çal~~ mak ...
San~r~m dü~ünebilen insano~lu, dü~ünmeye ba~lad~~~ndan beri, daima,
bunlar~n özlemini çekmi~, bu u~urda, çe~itli zorluklara gö~üs germek
zorunda b~rak~lm~~ ; bütün bunlara ra~men, gene de dü~üncelerini aç~klayacak ilginç birtak~m yollar bulmu~tur. Insano~lunun bu konuda
buldu~u yollardan birisi, gerçekten, onun üstün yarat~l~~~n~n bir
simgesi durumundad~r. Her halde dü~ ünceleri yüzünden bir hayli
çekti~i anla~~lan insan, nihayet hayvanlara dü~ ünme ve duyma nitelikleri kazand~r~p, onlar~~konu~turmak suretiyle dü~üncelerini aç~klama yolunu bulmu~~olsa gerektir. Bildi~imiz kadar~yla ilk ça~lar~n Anadolulu ünlü Ezop (Aesopus) (do~. M.O. 62o)'undan bu tarafa dü~ünen, dü~ünce üreten insanlar, dü~üncelerini, dü~ünce yoksunlar~na,
dü~ ünceden korkanlara, korkular~n~~öfke ile bast~rmaya çal~~anlara,
çe~itli hayvanlar~~konu~ turmak suretiyle hem de e~lendirici ve dinlendirici bir ~ekilde anlatmaya çal~~m~~lard~r. Böylece bir yandan sak~n~lmas~~gereken birçok ~eyi onlara, üstelik öfkelerini de yat~~t~racak bir biçimde, e~lence yolu ile aç~klarken, öte yandan da dü~ünce
yoksunlar~ mn kötülüklerinden kendilerini korumaya çal~~m~~lard~r.
Bilindi~i üzere bat~ da Ezop'tan sonra, Milattan birkaç y~l önce Güney Makedonya'da do~mu~~olan Lâtin yazar~~Phae dr us ya da
Ph a ed er, M. S. IV. yüzy~ l sonlar~~ile V. yüzy~l~n ba~lar~nda ya~a* Bu yaz~n~n bir özeti, "~nsanlar, hayvanlar, ku~lar ve bir edebi gelenek" ba~l~~~~ile
bir bildiri olarak, 3 - 7 Temmuz 1984 tarihleri aras~nda Cambridge'de toplanm~~~
olan Osmanl~~ öncesi ve Osmanl~~Dönemi Ara~t~rmalar~~Alt~nc~~Sempozyumu'nda
okunmu~tur.
Ezop hakk~nda bkz. Ebuzziya Tevfik, Ezop, 2. tab'~, Kostant~nlyye
1307; B. E. Perry, Aesopica, Urbana 1952.
Benden C. XLVIII, 17
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d~~~~san~ lan Avianus, bu gelene~i devam ettirmi~ler 2 ; XIV. yüzy~lda, 1333 — 1347 y~llar~~ aras~nda da ad~n~~bilmedi~imiz bir çevirici,
Avi anus 'un hikayelerini Frans~zcaya çevirmi~ ; bundan sonra
Italyan Nicolas Perotti (144o — 1480) de Phaedrus'un hikayelerine ilâveler yapm~~~(Appendix Perottina: Fabellae Novae) ve nihayet
ünlü Frans~z ~airi La Fontaine (1621 — 1695) de daha çok Ezop
(Aesopus) 'un etkisinde kald~~~~anla~~ lan Avianus'un öykülerini
taklit ederek bu öykü ve f~ kralar~n daha çok tan~nmas~n~~ sa~lam~~t~r.
Bat~~dünyas~~ ile ilgili bu k~sac~k hat~rlatmadan sonra do~uya
dönecek olursak, insanlar~n, bu ~ekilde hayvanlara dü~ ünme ve duyma
nitelikleri kazand~r~ p, onlar~~konu~ turmak suretiyle dü~üncelerini
aç~klad~~~~gerçekten önemli bir eserin, M. S. 300 y~llar~nda Hindistan'da yaz~lm~~~bulundu~unu görürüz. Sanskrit dili ile yaz~lm~~~olan
bu eserin yazar~~olarak gösterilen Bi d p ay (P ilp ay ya da B e yd a b a )
asl~nda bir ad de~il, bilginlerin ba~kan~~(Reisu'l-Ulema) anlam~ na
gelen bir ünvand~r. Yazar~n Vi~ nu mezhebinden bir Brahman oldu~u
san~lmaktad~r. I~te hayvanlar~~konu~turmak suretiyle halk~ n kaderine
egemen olanlar~~ e~iterek halk~~ bunlar~n kötülüklerinden korumak
amac~n~~ ta~~ yan bu ahlaki ve siyasi eser, M. S. VI. yüzy~lda Iran Sasant hükümdan ünlü Nu ~ irev an (531 - 579) zaman~ nda hükümdann
özel hekimi Burzoe (Berzeveyh) tarafindan Pehlevi diline, M. S.
570 y~l~ nda Süryani diline, daha sonra da Abdullah /bnu'l — Mukaffa (ölm. M. S. 760) tarafindan Kelile ve Dimne ad~~ ile Arapçaya çevrilmi~ tir. Eser, hükümdarlara mahsus ahlaki ve siyasi bir
Hind masallar~~derlemesi niteli~indedir. Ad~~da eserin iki ba~~kahraman~mn yani iki çakal~ n, Sanskritçe ad~~olan Karataka ve Damanaka'
dan gelmektedir. Süryani diline yap~lan çeviride bu iki ad, Kalilag ve
Damnag ~eklini alm~~t~ r. Bu çevirilerden sonra H~ ristiyan ve Islam edebiyatlar~ nda büyük bir ilgi gören bu eser, asl~nda bir giri~~ile her biri
Tantra yani "insan~n zekas~n~~kullanaca~~~hal" ad~n~~ ta~~yan be~~kitaptan olu~maktad~ r. Kitab~n amac~, mükemmel bir Sanskritçe ile
yaz~lm~~~hayvan masallar~~ ile hükümdarlara hikmet ö~retmektir.
Ancak eserin içeri~i onu k~ sa zamanda bir halk kitab~~haline getir* Phaedrus'~m (Phaedri Fabularum) ve Avianus'un öyküleri (Aviani Fabulae)
Pierre Constant taraf~ndan Frans~zcaya çevrilmi~, Fables de Phldre, Fables
d'Avianus, (Paris 1937) ad~~ve notlar ilâvesiyle as~l metni ile birlikte yay~nlanm~~t~r.
Daha önceki çeviri ve bas~mlar için bkz. a.g.e., p. 157.
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mi~tir. ~~bnu'l-Mukaffa'n~n düz yaz~~ ~eklinde yapt~~~~çevirisi, üç
kez Arapça nazma çekilmi~, daha sonra da bir kez düz yaz~~ ~eklinde
Samano~ullar~~hükümdar~~Nasr b. Ahmed (914 — 943) zaman~nda
vezir Bel<ami'nin emri ile, bir kez de Gazne hükümdar~~Behram
~ ah zaman~ nda 539/1144 y~ l~ nda Nasrullah b. Muhammed
taraf~ ndan Farsçaya çevrilmi~tir. Bu kitab~ n Farsça manzum bir
çevirisi, Anadolu Selçuklu Sultan~~Izzeddin Keykâvus (1244 —
'263) için Celâleddin-i Rumi'nin ça~da~~~ Ahmed b. Mahmud
et-Tüsi Kani 'I taraf~ ndan Konya'da yap~lm~~t~ r. Daha sonra Hüseyin Baykara zaman~ nda Nasrullah b. Muhammed'in düz
yaz~~ ~ eklindeki çevirisi Hüseyin Va <iz Ka ~ ifi (ölm. 910/1504)
taraf~ ndan gözden geçirilip düzeltilmi~~ve bu çeviriye vezir Ahmed
Suheylrnin ad~na izafetle Envâr-~~Suheyll ad~~verilmi~tir. Bu
eserin tumturakl~~ifadesine bir tepki olarak Babürlü hükümdar~~
Ekber (1556 - 1605), eserde gerekli düzeltmeleri yaparak yeniden
yazmak üzere veziri Ebu'l-Fazl' ~~görevlendirmi~~ve bu i~~de 996/
1588'de tamamlanm~~t~ r. Bu eser, ilkin, Nasrullah'~n Farsça çevirisinden do~u Türkçesine, daha sonra Mes'ud taraf~ndan Ayd~no~lu Umur Bey (ölm. 748/1347) için Anadolu Türkçesine çevrilmi~tir. Bu metin daha sonra kimli~ini tespit edemedi~imiz biri tarafindan
nazma çekilerek Osmanl~~Sultan~~I. Murad (1359 - 1389)'a sunulmu~ tur. Çok daha sonralar~~Kanuni zaman~~(1520 - ~ 566)'nda Ali
Vasi ya da Ali Çelebi ad~~ ile ünlü Ali b. Salih, Hüseyin
Va <iz Ka~ ifrnin Farsça çevirisi Envâr-~~Suheylryi Türkçeye çevirerek
bu çevirisine Hümâyan-nâme ad~n~~vermi~~ve onu Kanuni'ye sunmu~tur. Hümâytin-nâme Istanbul'da ve M~s~ r'da Bulak bas~ mevinde
birçok kez bas~lm~~, çe~itli Avrupa dillerine de çevirileri yap~lm~~t~ r.
Bu çevirilerin en ünlüsü de, XVII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Istanbul'a
da gelerek o dönemin ünlü tarihçi ve dü~ünce adam~~Hezârfen
Hüseyin Efendi (ölm. 103/169 ~ ) ile de görü~mü~~olan Antoine Galland'~n Frans~zcaya yapt~~~~çevirisidir. Böylece genel
olarak hayvanlarla ilgili edebiyat~n çok k~sa bir özetini yapmaya
çal~~m~~~bulunuyoruz. 3 ~imdi de ku~ larla ilgili edebiyata dokunmak
istiyoruz.
Bilindi~i üzere bu konuda, özellikle Islam edebiyat~nda Risâletu' tTayr ya da Mant~ku' t-Tayr adlar~~ile baz~~eserler yaz~lm~~~bulundu~unu
3

Bu konuda bkz. I A, Kelile ve Dimne maddesi.
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görüyoruz. Tasavvufl nitelikte olan ve tasavvufun "vahdet-i vücud",
"varl~ kta birlik" felsefesini temsili bir tarzda aç~ klayan bu eserlerin
konusu genel çizgileriyle ~öyledir: Ku~ lar, bir araya gelip kendilerine
bir padi~ ah seçmek isterler. Bu toplant~ da bulunan Hüdhüd,
"ben, Tanr~'n~ n habercisiyim, yarat~l~~~n s~rr~n~~biliyorum. Süleyman
Peygamber'e yolda§ oldum. Onunla birlikte bu âlemi dola~t~m. Padi~ah~m~~biliyorum. Benimle birlikte gelirseniz onu bulursunuz. O,
Kaf da~~n~n ard~ndad~r, ad~~da S m urg'dur. Fakat yol uzun, denizler
derin, karalar sarpt~ r. Kendimizden geçip yola dü~elim. E~er ondan
bir ni~an bulabilirsek bize ne mutlu" der. Ku~lar sevinerek H üdhüd'
ün etrafinda toplan~ rlar. Fakat yol zahmetli oldu~u için özür dilerler.
S~ras~ yla, Bülbül, Papa~ an, Tavus, Kaz, Keklik, Humâ,
Do~an, Bal~ kç~ ', Bayku~ , Kuyruksalan ve sonra da bütün
ku~ lar, birer sebep göstererek mazeretlerini bildirirler. Hüdhüd
bunlar~n hepsine ayr~~ayr~~cevaplar verir. Sonunda ku~lar, Hüdhüd'ün ard~na dü~üp yola ç~ karlar. Yolda bitkin bir hale gelen ku~lar, tekrar Hüdhüd'ün etraf~nda toplan~ p yola devam için ~üphelerinin giderilmesini isterler. H üdhüd gene her birine ayr~~ayr~~cevaplar vererek önlerinde "istek, a~k, marifet, isti~na, tevhid, hayret ve
fakr u fena" denilen yedi vadi daha bulundu~unu, bunlar~~geçince
Simurg (Zümrüd-i Anka)'a ula~acaklar~ m söyler. Ku~lar, yine
yola dü~ erler. Ancak kimi yolda kal~ r, kimi yem bulmak için yere
iner, kimi de açl~ ktan ölür. Nihayet yüzbinlerce ku~tan ancak 30 ku~,
hasta ve bitkin, yüce bir "Dergâh"~n önüne var~rlar. Ans~z~n bir çavu~~gelip, ku~lara kim olduklar~n~ , nereden geldiklerini sorar; ku~lar~n
isteklerini anlay~ nca geri dönmelerini söyler. Bunu duyan ku~lar büsbütün umutsuzlu~a dü~erler. O s~rada bir çavu~~daha gelir, kap~y~~açarak bunlar~~içeri al~ r ve her birini birer tahta oturtur. Önlerine birer
ka~~t koyup "bunlar~~okuyun" der. Bütün yapt~ klar~n~n o ka~~tlarda
yaz~l~~oldu~unu gören ku~lar, ~a~~r~rlar. Bu s~rada S ~ murg "tecelli"
eder. Fakat gördükleri S Imurg, kendilerinden ba~ka bir varl~k de~ildir. S imurg'da kendilerini, kendilerinde S ~ murg'u görürler.
Bir anda hem kendilerine, hem de S imurg'a bakarlar. S ~ murg'un
ards~z aras~ z tecelli etmekte oldu~unu görünce büsbütün ~a~~r~rlar.
Bu s~ rada bir ses duyulur: "Siz buraya otuz ku~~geldiniz; bu aynada
otuz suret belirdi. Daha çok ya da daha az gelseydiniz o kadar görünürdünüz". Sonunda hepsi de S imurg'da yok olurlar. Böylece
gölge, güne~te kaybolur. Hat~ rlatmaya gerek yoktur ki Farsça bir
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sözcük olan S imurg'un anlam~~da "otuz ku~" demektir 4. Bu tasavvufi nitelik d~~~ nda bu tip eserlerde toplum hayat~n~n yank~lar~~da görülür. Örne~in ku~lar topland~klar~~ s~rada bir taraftan ö~ünürler, bir
taraftan da yer kavgas~~ederler. Bu ifadelerle, ku~ kusuz, devirlerinin
devlet adamlar~n~ n durumu anlat~ lmak istenmektedir. Bu tür eserler
aras~nda en fazla ün kazanm~~~olan~~da Feridüddin <Attar (1119 ? —
1193 ?)'~n Mant~ku't-Tayr adl~~mesnevisidir. Bu eser, bir çerçeve hikâye ile araya sokulan birçok küçük hikâyelerden olu~mu~tur. Çerçeve hikayenin asl~~ise Muhammed ya da Ahmed Gazali'nin hem
Arapça, hem Farsça ~ekli zamamm~za kadar gelmi~~bulunan Risdletu' t-Tayr adl~~eseridir 5. Attar'~ n bu eseri, daha sonralar~~Türkçeye
çevrilmi~~oldu~u gibi, bu eser örnek tutularak ve ondan ilham al~narak ayn~~konuyu i~leyen eserler de yaz~lm~~t~ r. Bu sonuncular aras~nda
özellikle Gül~ ehr16, Neval (1441 — 1501) 7 Semsis ve ~ brahim
Gül~ en 9'nin eserlerini sayabiliriz. Bu arada belirtmemiz gerekir
ki <Attar'~ n bu konu ile ilgili, ancak sözü edilenlerden ayr~~bir ku~~
hikayesi olan bir de Bülbül-nâme' si vard~ r. 333 beyitlik küçük bir
mesnevi olan bu eserde tasavvuftaki a~k ve birlik konusu ele al~n~r.
Ku~ lar, Bülbül'ün sabahlara kadar a~lay~p inledi~ini, böylece kendilerini rahats~z etti~ini söyleyerek, onu, Süleyman Peygamber'e
4 Nevârnin Mant~ku't -Tayr'~ndan yap~lan bu özet için bkz. A. S. Levend,
Ali ~ir Nevi«, I, 237. Ayn~~zamanda bkz. Gül~ ehri, Mant~ku't - Tayr, T~pk~bas~m,
~~ nsöz'ü yazan: A. S. Levend, s. 15, 16.
5 Bkz. ~A, <Attdr maddesi.
Gül~ ehrl ve 717/1317'de yazd~~~~eseri Mant~ku't-Tayr hakk~nda bkz.
M. Cunbur, Gül~ehrrnin Mant~ku't-Tayr's, Ankara 1952 (Bas~lmam~~~Doktora tezi);
A. Say~ l~, Güllehrrnin Leylek ile Bülbtil'ün hikdyesi adl~~manzumesi, Necati Lugal
Arma~an~ , Ankara 1968, ss. 536 -554; S. Kocatürk, Gül~ehri ve Felek - ndme,
Ankara 1982, ss. 36, 37, 205-221.
7 Ali ~ ii- Nevi rnin bu konuda biri Mant~ku't-Tayr, öteki Lisanu't - Tayr ad~n~~
ta~~yan iki eseri vard~ r. Bkz. A. S. Levend, Ali ~ fr Neydi, I, 237 vd., Ankara
1965.
XVI. yüzy~l I~~ klanndan olup, Kanunrnin saltanat~n~n ilk y~llar~nda
ölmü~~olan ~ emsrnin Yavuz Selim'e sundu~u mesnevi De Murg (On Ku~)
ad~n~~ ta~~maktad~r. Bkz. K~ nal~ zade Hasan Çelebi, Tezkiretii'~-~t~<arti, I, 521,
yay~nlayan: ~ . Kutluk, Ankara 1978. Ayn~~zamanda bkz. S. N. Ergun, Bekta~~f
~airleri ve Nefesleri, 2. bask~, I, 97, ~stanbul 1955.
~ brahim Gul~ enl (ölm. 940/1533)'nin eseri, bilindi~i üzere, StmurgntIme ad~n~~ ta~~maktad~r. Bkz. Muhyi-i Gül~ eni, Mendk~b-: ~brahim Gül~ent
yay~nlayan: T. Yaz~ c~ , s. 239, 478, Ankara 1982.
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~ikayet ederler ve cezaland~r~lmas~n~~isterler. Süleyman Peygamber'in
huzuruna ç~kar~lan Bülbül, a~k ~arab~~içip mest oldu~unu, bu yüzden ah edip inledi~ini söyleyerek kendisini savunur ve ~ikayetçi ku~lara kar~~~ hakl~~bulunur. ~ikayetçiler utan~rlar. Bülbül-nâme'nin
daha sonralar~~Türkçeye çevrilmi~~oldu~u görülmektedir. Onu 956/
1549 y~l~nda Türkçeye çeviren Mü n ir I, yeni baz~~öyküler ekleyerek, eseri geni~letmi~~ve ona Gül~en-i Ebrâr ad~n~~vermi~tir. 1°46 /1636
y~l~nda da Ömer Fuadi, Bülbül-nâme'yi, Bülbülliyye ad~~ile manzum
bir ~ekilde Türkçeye çevirmi~, Ömer Fuadrnin bu manzum
çevirisi, 1127/1715 y~l~nda Manisal~~ Birr I' taraf~ ndan tekrar nesir
haline getirilmi~tirw.
Ku~larla ilgili edebiyat konusundaki sözlerimizi sona erdirirken
Tati-nâme (Papa~an Kitab~ ) ad~n~~ ta~~yan eser hakk~nda da, k~saca bilgi
vermemiz yerinde olacakt~r. Bir çerçeve hikaye ile bunun içine yerle~tirilmi~~küçük hikâyelerden olu~an bu eser, asl~nda Sanskritçe Çukasaptati'ye dayanmaktad~r. Daha sonra Farsçaya çevrilmi~tir. Bu çeviriyi kaba ve san'ats~z bulan ~ eyh Ziyaüddln Nah~ ebi (ölm.
751/1350), 730/1330 y~l~nda eserin yeni bir çevirisini yapm~~t~r.
Nah ~ ebi, kitab~, "gece" ad~n~~verdi~i 52 bölüme ay~rm~~, ayr~ca
kendisine pek ilginç görünmemi~~olan baz~~hikayelerin yerine daha
güzellerini koymu~ tur. Bu yeni eserin dili son derece güzel, mecaz ve
te~ bihleri (benzetileri) cür'etli idi. Ancak bu durum, daha sonraki
nesillerce fazla özentili bulundu~undan Babürlü hükümdar~~ Ekber'
in emri ile Ebu'l-FazI b. Mübarek, bu eseri, daha sade bir ~ekilde yeniden kaleme alm~~t~r. Bu yeni ~ekli, XVII. yüzy~lda Muhammed Kadir ii daha da sadele~tirmi~, ayr~ca bölüm adedini de
35'e indirmi~tir. Eserin bu ~eklinin baz~~Hind dillerine, Anadolu
ve Kazan Türkçesine çevrildi~i görülmektedir. Eserin Türkçe çevirileri ve çevirenlerin kimlikleri hakk~nda ciddi ara~t~rmalar yap~lmas~~
gerekmektedir. Ayn~~ konu, Iran'da Çihil Ttiti (K~rk Papa~an) ad~~
ile baz~~halk kitaplar~nda da i~lenmi~tir. Bat~~dünyas~n~n Nah~ e b rnin eserini 1792'lerden itibaren tan~d~~~~anla~~lmaktad~r. Eser,
Ingilizce, Almanca ve son olarak da Rusça'ya çevrilmi~~bulunmaktad~r." I~te bu tür edebiyat~n özellikle do~uda bu eserler d~~~nda
10 Bu konuda bkz. Gül ~ ehri, Mant~ku't-Tayr, T~pk~bas~m, ~~nsöz'ü yazan:
A. S. Levend, s. 16, not 20.
11 Daha geni~~bilgi için bkz. 1A, IX, 40 vd., Nah~ebt maddesi.
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ba~ ka örnekleri bulunup bulunmad~~~, ku~kusuz, ara~t~r~ lmas~~gereken önemli ve ilginç bir konudur. Ayr~~ve uzun bir çal~~may~~gerektiren bu konuyu ~imdilik bir kenara b~rakarak bu tür çal~~ malara bir
ba~lang~ç olmas~~dile~iyle biz, bu yaz~m~zda, özellikle ku~larla ilgili
edebt gelene~in, de~i~ik bir ~ ekilde, bir mahkeme hükmü ~eklinde
de olsa, XVIII. yüzy~l Osmanl~~Türkiyesi'nde ne kadar canl~~bir
~ekilde ya~amakta oldu~unu gösteren, gerçekten ilginç bir belgeyi,
hem de yarg~c~ , davac~lar~ , daval~lar~, ~ahitleri ve nihayet ~ahidlerin ~ahitliklerine inan~ labilece~ini belirten toplumun ileri gelenleri
ku~lardan olu~an ilginç bir mahkeme hükmü suretini yay~nlamak ve
ilgililerin dikkatine sunmakla yetinece~iz.
"Gü~ercinlik" ba~l~~~ n~~ta~~ yan bu mahkeme hükmü, Ispanya'da
Madrid Milli Kitapl~~~~"Biblioteca Nacional de Madrid" nda 12119
Nu. da kay~tl~~olan Türkçe el yazmas~~eserin sonunda bulunmaktad~ r. Bu yazma eser, Hain Ahmet Pa~ a isyamndan sonra 931/1524
y~l~nda M~s~ r'a giden Vezir-i azam Makbul Ibrahim Pa ~ a'n~n
M~s~r eyaleti için haz~rlatt~~~~ Kanun-name'nin M~s~r defterdar~~ Ali
taraf~ ndan Kahire'de 1036/1626 y~l~nda istinsah edilmi~~bir nüshas~d~r.
Yazma= sonunda baz~~ ~airlerin ~iirleri ile, ba~lang~çtan 1143/1730
y~l~ na kadar gelen manzum k~sac~k bir Osmanl~~tarihi bulunmaktad~r. I~te "Gü~ercinlik" ba~l~~~n~~ ta~~ yan ve iki zalim ku~un yani
"Kazda~l ~~ Çak~ r Pençeli dime~en me~hur ~ ahin A~a ibn
Sungur ve Balaban Bölükba ~~~ibn Do~an"~ n mahkümiyetleri
ile ilgili mahkeme hükmü sureti, bu yazma eserin en sonunda dört
yaprakl~k bir yer i~ gal etmektedir. Böylece bu hüküm suretinin de
büyük bir olas~l~ kla XVIII. yüzy~ l ortalar~na do~ru yaz~lm~~~olabilece~i ileri sürülebilir. Gerçekten bu hüküm, XVIII. yüzy~l Osmanl~~
toplumunun, özellikle de toplumu olu~turan baz~~meslek mensuplar~n~n bir ele~tirisi niteli~indedir. Öte yandan, ku~lara dü~ünme ve
duyma nitelikleri kazand~r~p onlara baz~~ dü~ ünceleri söyletmesi bak~m~ndan da do~uda ve bat~da yayg~ n olan hayvan öyküleri özelli~ini
ta~~maktad~r.
Bu mahkeme hükmünde aç~k bir ~ekilde belirtildi~ine göre
"Gü~ercinlik kasabas~ " mahallelerinden "üveyik mahallesi' nde
oturan Atmaca o~lu Karagöz Çelebi adl~~ku~, zay~f bir ku~~olup,
adas~~mahkemesine "ihzar itdirdi~i" "Kazda~l~~ Çak~ r Pençeli"
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diye ünlü Sungur o~lu ~ ahin A~ a ve Do~an o~lu Balaban Bölükba~~~adl~~iki arkada~~ n "muvacehesinde üzerlerine dava" (aç~p),
durumu ~öylece arzetmi~tir:
Ben, burada bulunan "yolda~~ m Çaylak Sipahi ile Kaz ovas~~
tarafindan gelürken" yol üzerinde olan "Turna gölünün üst tarafinda
Kartal tepesi" adl~~yerde, ku~luk vakti dinlendi~imiz s~rada yan~m~zda
bulunan Tuti, Kumru, Kanarya, ~ skete ve ~ spinos adl~~cariyelerimize Tav~anc~l türküsünü y~rlat~ p, Keklik adl~~kölemiz kar~~m~zda
seke seke oynarken (ad~~geçen) kandökücü ~ ahin ve merhametsiz
Balaban Bölükba ~~ , "birer çak~ rgöz semiz b~ ld~rc~n gibi çil"
beygirlere binip hiç çekinmeden üzerimize gelip, uçarak bir çarrlik
mahalle konduklan saat "bizden izinsiz ve icazet talebsiz zikrolunan
cariyelerimize fuzûlen Kuzgun gibi dü~manl~ k murad eylediler. Biz
ikimiz birbirimize kol kanat olup" rica yollu ya~land~~~m~z~, bu ihtiyarl~ kta bize zulmün "insaf" olmad~~~n~~söyledi isek de yan~tlar~~
~u oldu: "Ayyarl~ kda (Hilekarl~ kta) bizi kaz zannidüb toy dü~ürmek
için kokonasluk ve hile idersiz ve böyle ~ikan (av~) elimizden lak lak
ile istersiz" diye ricam~za iltifat etmediler. Haks~z yere bunlar~~almaya
kalkt~klar~ nda "sizden ~ikayet için Hüdhüd Çavu ~~ile padi~ ah~m~z
Z ü mr ü d-i Anka'ya arzuhal ..." gönderip, onun huzurunda zulmünüz "sabit oldu~u zaman Ugu ku ~ u gibi bir viraneye" sürmek
ya da ba~ ka bir tarzda (cezaland~ rmak suretiyle) "y~ rt~c~~ku~un ömrü
az olur" sözünün yerini bulmu~~olaca~~n~~söyleyerek "korkutmak
sevdas~ nda oldu~umuzda" kimse bizim tuza~~m~z~~bozmaya kadir
olamaz, diyerek gazaba geldiler ve "üzerimize hücûm ve alarm~z~~
Akbaba tepesinden a~a~~~uçurub", bu mücadele s~ras~nda tüylerimiz
yolunup bizi kanad~~kuyru~u yolunmu~~U ~ru K argas~ 'na döndürdüler ve her birimizi ba~ka ba~ ka çil Palazlar gibi etrafa da~~t~p, sonuç olarak, bunlardan kurtuluncaya kadar çok me~ekkatler çektik.
Durumun ad~~geçenlerden sorulmas~m, "~ ercan ve kanunen" hakk~m~z ne ise yerine getirilmesini istiyoruz, dediler.
Durum kendilerine soruldu~unda onlar da ~u yan~t~~verdiler:
"Bizim bu hususta asla ve kat'a haber ve agah~m~z yoktur". Ad~~geçenler dünyevi bir dü~manl~ k yüzünden (~araz-~~dünyeviden na~ i)
"Karga koza (cevize) bakar gibi daim bize bakub" bu türlü uygun
olmayan fiilleri bize iftira ederler. "Karga gibi gammazl~k ve Saksa~ an gibi hilâf (yalan) yere feryad eylemek" bunlar~n âdetidir. "Bizim bu i~ ten haberimiz olsa", resmi yaz~n~za uyarak mürafaa için
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"mahkemeye gelmez idik; belki var~p Kaz da~~nda Ördek ve la.z avlard~ k" diyerek do~ru gibi görünen sözler ile kendilerini savundular
ve (~ikayet konusunu) tamamiyle inkâr ettiler. Bunun üzerine, ad~~
geçen davac~~ Karagöz Çelebi ve arkada~~ndan davalar~m ispat etmeleri için "bi-~araz ~ahidler" istendi. Ho~~sesli, ku~lar~n do~ru söyleyenlerinden, kurallara uygun, do~ru bir anlat~m diline sahip olan
Hac~~ K~ rlang~ ç Efendi, Haf~ z Bülbül Efendi, Müezzin
Molla Horoz, Seyyid Ye~ ilba~~Be~ e, pir-i fâni, ya~l~~ ~eyh
Bayku~~ve Akbaba hazretleri ve öteki bir çok nadide ku~, ~ahitlik
yapmak üzere mahkemeye gelip, "her biri makâm-~~ ~ehâdette durup,
dediler ki": ~~in asl~, dava olundu~u üzere o gün sabahtan önce hepimiz Horoz sadas~nda uyand~k. Vird ve zikirlerimizi tamamlad~ktan sonra ku~luk yeme~imiz için "I.u~~üzümü ve I.u~~öte tedarik itmek
üzere I.u~~adas~~taraflar~na uçup gelürken" sözü edilen yerde davac~~
Karagöz Çelebi ile yolda~~~ Çaylak Sipahi'yi gördük. ~ ahin
A~a dedikleri zalim, ~ahpazlan~p ve Balaban Bölükba~~~dedikleri gaddar, iki ete~ini beline sokup kendilerine tabi ku~lardan isbir, Karaku~~Kartal, Kerkenes, Za ~anos ve Devlegüç adl~~
zalimler de ardlar~nca alay ba~lay~p Karagöz Çelebi ile Çaylak
fakirin yoluna inerek yolunu kesip, neleri varsa al~p tahrip etmek
dü~üncesiyle kavga ç~kar~p hepsi de bu iki zavall~y~~avlamak, çengele
asmak ve i~kence etmek için hücum ettiler. Bu ikisi kar~~~koyamad~lar. Ku~ca canlar~~takla atan Gü~ercin gibi döne döne kanatlar~~ve
kuyruklar~~ k~r~ld~. Kaçacak yer yok mu, kaçacak yer yok mu diye
ba~~r~yorlard~. Bazan da "bari s~~macak bir yer olsa" diye tazarrûlar ediyorlard~. Bunlar~~önlerine katm~~lard~. Ellerinden kurtuluncaya
kadar kanatlar~~ k~r~ld~, halleri peri~an olup mecalsiz kald~lar. Sonuç
olarak, bunlar~n her birisi, davac~lar~n iddialar~n~n vaki oldu~una
~ahidleriz, dediler.
Ancak bu sözler üzerine davah ~ ahin A~a ile Balaban Bölükba~~~A~a (~ahidlerin ~ahidliklerine itiraz ettiler). Onlara göre
evvela Hac~~ K~ rlang~ ç Efendi, "ilmiyle âmil olmayub" izinsiz
olarak "halk~n hanelerine ve mescidlerine" girip, alet ve silâhlar~m
as~p, terslemekte (pisletmekte) ve çok konu~tu~u için halk~~ rahats~z
etmektedir. ~ kinci olarak, H a f~ z Bülb ül Efendi, "farz~~bilmesi
farz iken", kesinlikle tecvid bilmeyip, ~ark~~söylemek (teganni)
haram oldu~u halde, daima çalg~c~~sadas~~ ile ~ark~~söyler (teganni
eyler). Üçüncüsü, Müezzin Molla Horoz Çelebi ise vakitleri
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gözetmeyip, kendi bildi~ince (keyfince) vakitsiz ezan okur, halk~~taciz ederek, beyhude uykudan uyand~r~ r. Dördüncüsü, Ye~ ilba ~~
Be~ e 'nin ise elinde Nakibu'l-E~raf'tan soy kütü~ü (~eceresi) bulunmamaktad~r. Gerçekten "Seyyid" olmad~~~~halde "ba~~na ye~il sarub
hilâf (yalan) irtikap etmi~~bir müteseyyiddir". Be~incisi, Bayku~~ile
Akbaba'n~n ise, ikisi de ak~llar~~ermeyen, bunak, sözleri (kelâmlar~)
kar~~~k (mü~evve~) kimselerdir. Geri kalanlar~n halleri ise tamamiyle
meçhul olup, do~ru ya da yalan söyledikleri bilinmemektedir. Bunlarda bu hastal~klar mevcut iken ~ahidlikleri "~ercan" kabul edilemez. "Tezkiye olunsun dediklerinde" ku~lar~ n ileri gelenlerinden do~ru sözlü ~ eyh o~lu ~ eyh Baba Laklak, Hac~~ Tavus Efendi,
Bal~ kç~~ Kethüda, Dervi~~Saka Ku~ u ve Ku~u Dede Ku ~ u
nam~ ndaki halife ve sairlerinden, daha önce ad~~geçen ~ahidlerin
durumlar~~ "~er`an ve alâniyyeten" soruldu. Bunlar da "zikrolunan
~ahidler, müstakim (do~ru), dindar ve her vecihle ehl-i Hak ve perhizkâr ve bi-~araz kimesnelerdir, üzerimize ~ehadet itseler, makbülümüzdür" diyerek onlar~ n iyi hallerini haber vermeleriyle ad~~geçenlerin ~ahidlikleri kabul edilerek daval~~kandökücü ~ ahin ile Balaban'~n "ta`zir-i ~edid (~ iddetli ta<zir) ve habs-i medid (uzun müddet hapis)" cezalariyle cezaland~r~lmalar~ na ve "zu<men leheb"
yani yan~p pi~meleri ve bu yolla ~slah olmalar~, düzelmeleri için
"üç gün aç kalmalar~na" hükm olundu.
Bu olanlar talep üzerine, Ku~göçdü senesinde Laklaklar~n geli~lerinin ilk on günü içinde yaz~ld~. ~ahidler:

Cebeci Toygar
Be~e
Kuzgun Hoca
A~açkakan
Çilingir Be~e
S~~~rc~k Be~e
Tihûc Za'im

Çe~me-i Tuyûr Bülend Pervâz
Ebâbil Efendi
Humâ Pa~a
Dervi~~M~sri
Bal~kç~~ Dalg~ç
Be~e
Yüyük A~a Yayerse Bey
Karabakkal
Be~e
Hac~~ Turâc Cuga Suba~~~ Kerkenes
Efendi
Çavu~~
Molla Florya Karaba~~tan
Kuyruksalan
Sipahi
Çelebi
Seymni Halife
Kay~kç~~Mar t~~ A~a

Decâce Hatun
Zendos (t) Serçe
Be~e
Karatavuk
K~pt
Saruasma
Halife
Garib Bah~~ir

Sözü edilen i~~yaz~ld~~~~gibidir.
Onu Ku~~adas~~ ~ehrinde ku~lar~n en zay~fi, fakir
Kad~~Yusufcuk Efendi yazd~.
(Allah) onu affetsin.
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EK I
KU~~ADASI MAHKEMES~NCE VERILEN
HÜKMÜN SURETI
GÜ~ERC~NL~K
Sebeb-i tahrir-i leta<if, bâ<is-i tastir-i tara`if oldur ki:
Gü~ercinlik lasabas~~ mahallât~ndan Üveyik mahallesi mütemekkinlerinden Tacife-i Tuyûr'dan i~bû ba<isul-vesilp Karagöz
Çelebi ibn Atmaca nâm mur~, Za<if lsu~~olub adas~~mahkemesine
ilyzar ittirdi~i Kaz da~l~~Ç al ~ r Penç eli dime~en me~hûr ~~âhin
A~a ibn Sungur ve Balaban Bölükba~~~ibn Do~ an nâm
muhiblerin muvâcehesinde üzerine dava ve tazallum-i hal eyledi
ki:
"Ben, i~bü 1.1â ~r-~~bi'l-meclis, yolda~~m Çaylal Sipâhi ile
Kaz ovas~~taraf~ndan gelürken esnay-~~ râh'da v4i Turna gölünün
üst taraf~ nda Kartal tepesi nâm mevzi<de, li-ecliq-istiraha, Ku~kesb-i yedimiz ile tedârik ve mâlik oldu~umuz Tüti ve
I.umru ve Kanarya ve ~~skete ve ~~sbinos nâm câriyeler memlukümuz(a), Tav~anc~l türküsünü y~rladub Keklik nâm gülâm~m~z
dahi kar~umuzda seke seke oynar iken, ~~âhin-i hünriz ve Balaban
Bölükba~~ -i bi-eman birer çal ~rgöz semiz büldircin gibi çil bargirlere süvâr ve bi-mehaben üzerimize gelüb, bal u pervâz ile bir mevzi`-i
çemenistanda konduklar~~saat, bizden izinsiz ve icâzet talebsiz zikrolunan cariyelerimize fuzülen Kuzgun gibi dü~manl~ k murad eylediler. Biz ikimiz birbirimize kol kanad olub, bizler, rica tarikiyle,
elhamdulillahi ta<ala kocalub kartlad~~~z; bu ihtiyarl~kda bize zulm
u ta`addi ve ~adr eylemek insaf de~ildir, dedi~imizde, cevab eylediler ki":
"`Ayyarl~ kda bizi I.caz zannidüb toy dü~ürmek içün lo1onasluk ve
hile idersiz ve böyle ~ikar~~elimizden lak lak ile istersiz" deyu lpt`a
ricâm~za iltifat itmeyüb hâh na-hâh bi-gayr-i Ha4in Zabt ve tasarruf
itme~e ~urû` eylediklerinde,
"Sizden ~ikayet içün Hüdhüd Çavu~~ile padi~ah~= Zümrüd-i <Anka'ya (ar2uhal irsal eyleyüb, hu2ürunda zulm u ta<addiniz sâbit oldu~u zaman sizi Ugu Ku~ u gibi bir virâneye nefy ile
yâhüd tarz-~~ aher ile, ald~~~n~z tertib ve beyne'n-nâs me~hür olan
`y~rt~c~~ku~un ömrü az olur' dinildü~ine ma-sadal olursuz", deyu korkutmak sevdas~nda oldu~umuzda,
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'bir kimesne bizim ta`rikimize de~meye kadir olamaz' deyu gazaba gelmeleriyle üzerimize hücûm ve alay~ m~z~~Akbaba tepesinden
a~a~a uçurub kesret-i muhaveleden na~ i tüylerimiz yolunub bizi kanad~~
kuyru~u yolunmu~~U~ru Kargas~ 'na döndürdüler ve herbirimizi
ba~ka ba~ka çil Palazlar gibi etrâf u eknafa da~~dub, netice, andan
giriban idince, hezâr me~ ekkatler çektik. Mersilmlardan su'al
olunub ~eran ve linünen icâb eden hakk~m~z' ihkak-i hak ve icra
olunmak matliibum(uz)dur dediklerinde, ~ibbe's-su'al, cevablarmda,
bizim bu husLisda a~la ve kat`a haber ve agah~m~z yokdur. Mezbüran
~araz-~~dünyeviden na~ i Karga koza bakar gibi dâ'im bize bakub,
bu maktile
na-hemvar~, üzerimize mahz-~~ifk ve iftira iderler;
h6d halleri dahi ma`lûmdur ki, mezbûrlar, Kar ~a gibi gammazl~k
ve Saksa~ an gibi hilaf yere feryad eylemek de'b-i müstedimleridir;
bizim bu i~ ten haberimiz olsa bu defc-i terafil< içün sad~ r olunan müraselenize ita`at ile mahkemeye gelmez idik, belki varub Kaz da~fnda Ördek ve Kaz avlard~k' deyu s~dka mü~abih kelimât ile mürafa'a
ve hu~tl~-~~mezbüru bi'l-külliye inkâr itmekle; müdde`i-i mezbûr
Karagöz Çelebi'den ve refikinden da<vay~~ ~sbât (içim) bi-~arai
~ahidler taleb olundukda:
Ho~~cihan ve rast-gûyan-1 Mur~ân, fa~ihu'l-lisani'l-beyan'dan
Hac~~ K~ rlang~ c Efendi ve Hafi? Bülbül Efendi ve Mü'ezzin Molla Ijoros ve Seyyid Ye~ ilba~~Be~ e ve pir-i fâni-i musinn ve ihtiyardan E~ -~ eyh Bayku~~ve Akbaba Hairetleri ve
sâ'ir cem`-i kesir-i Tuyûr-~~nadide, li-ecli'~-~ehade, mahkeme-i mezbilreye ha?~rûn olub ve her biri makam-~~ ~ehadetde durub, dediler ki:
"Nefsü'l-emr, dava olundu~u üzere, ol gün kable's-~abah cümlemiz Horos ~adas~ nda uyanub evrad ve ezkar~m~za mübâ~eret idüb
ve baccle'l-itmam, Ku~luk ta<am~m~z içün Ku~~üzümü ve Ku~~öte
tedârik itmek üzere Ku~~adas~~ taraflar~na uçub gelürken mahall-i
mezbûrdan müdde`i-i mezbûr Karagöz Çelebi ile yolda~~~Çaylak Sipahi nâm derdmendleri gördük ki ~ ahin A~a dedikleri
~ahpazlanub ve Balaban Bölükba~~~dedikleri ~addar, iki
ete~in beline sokub kendim ahvallerine tabi Tuyûr-~~süfehas~ndan
Isbir ve Karaku~~Kartal ve Kerkenesve Za~ anos veDevlegüç
nâm ?alim dahi ardlar~nca alay ba~layub merk~lm Karagöz Çelebi
ile Çaylak fakir'in yoluna inüb kat<-1 tarik ve mameleklerin nehb u
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~arat itmek sevdas~ na beynlerinde mücâvese ve feryadi ve ~av~a lobarub, cümlesi, kemâl-i ~ehadetlerinden na~i ol iki derdmendleri
~ayd ve çengele ve i~kence urmak içün havale ve hücûm eylediklerinde,
mezbûrlar,"a•lat getürmeyüb lu~ca canlar~na tallabaz-~~Kebûter
gibi döne döne lanadlar~~ve luyrulOar~~ l ~r~lub nâçâr larar ilti
itmekle, gahi bunlar söyler ki: "Eyne'l-meferr, eyne'l-meferr"; gahi
ta2arru<lar iderler: "Bari bize mustelprr." Ahirkar derdmendleri
önlerine latub ellerinden kurtulunca münkesiru'l-bal ve peri~an-1
bi-mecal oldular. Elha~~l da`vac~lar~n iddicas~~
oldu~una ~ahidleriz deyu her birleri mant~lu'l-laf olma~~n, edâ'-i
~ehadet eylediklerinde, mezbûrân ~ ahin A~a ve Balaban Bölükba~~~A~a kelâm idüb:
"(Zikr) olunan ~âhidlerden evvela ljac~~ R.~ rlang~ ç Efendi,
<amil olmayub, bil-izin bal1~n hanelerine ve mescidlere
girüb, alat ve pusatlar~n asub, tersleyüb ve kesiru'l-kelâm olma~la
d.'im Fjal1~~tacciz itmedi~i hali de~il. Sâniyen ljaf~ z Bülbül
Efendi, fari~~bilmesi far± iken, lsat`a tecvid bilmeyüb; teganni
haram iken, kendüsi da'ima e~vat-~~ m~rtr~ba ile te~anni eyler. Salisen Mü'ezzin Molla tioros Çelebi dahi evlat~~gözetmeyüb
kendü
havt~yle bi-vals.t ezan virub halk~~tacciz (idüb) beyhüde uylsudan uyand~r~r. Rabi<an Ye ~ ilba~~Be~ e dahi
râfdan yedinde ~eceresi olmayub ve seyyid-i ~ahihu'n-neseb de~il
iken ba~~na ye~il sarub h~laf irtikab itmi~~bir müteseyyiddir. klamisen
Bayku~~ve Akbaba beraber ma<tuh-i la-ya`M, kelâmlar~~mü~evve~~
kimesnelerdir. Ve bâkilerinin halleri meçhül olub s~ dk (u) kizbleri
na-ma`lûmdur. Anlarda bu <illetler mevcûd iken ~er`an ~ehadetleri
malsbül de~ildir, tezkiye olunsun dediklerinde; kibar-1 Tuyûr'dan
ser-i ~ahibu'l-kelam acayibu'n-nüfûsi't-Tuyûr E~ -~ eyh ibnu' ~ ~ eyh Baba LaIla1 ve Ijac~~ l'avus Efendi ve Bal~ lc~~ Kethüda ve Dervi~~Sala. 1.u~ u ve R.u~ u Dede I.u~ u nâm ialife
ve sâ'irlerinden sâlifu'z-zikr ~âhidlerin keyfiyet-i hallerin ~er`an ve
calâniyyeten tafahhus ve tezkiye olunduktan sonra "zikr olunan ~âhidler, müst4im ve dindâr ve her vecihle ehl-i 1-1a1 ve perhizkâr ve
bi-~arai kimesnelerdir; üzerimize ~ehadet itseler makbtilümüzdür"
deyu ahsen-i hallerine haber virmeleriyle merkümlar~n ~ehadetleri
maW~l olma~~n, mucibince, mersûm ~ âhin-i hûnriz ve Balaban-~~
ünfe~ân, ta<zir-i ~edid ve 1.1abs-i medid ve zu`men leheb üç gün
aç kalmalanyla tenbih ve hükm olunub ma-valsa< bi't-taleb ketb
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olundu. Talyriren fi evâ'il-i âmedân-~~ L41a1s, sene lu~göçdü.
Çe~me-i Tuyûr
Ebâbil Efendi
Cebeci Toygâr
Be~e

Bülend Pervâz
Hümâ Pa~a

Dervi~~M~sri

Bal~kc~~ Dalg~ç
Be~e

Decâce Ijâtûn

Kulgun Hoca

Yüyük A~a

Yayerse Bey

Karabakkal
Be~e

A~aç4aan
Çilingir Be~e

Hac~~Turâc
Efendi

Cu~a Suba~~~

Kerkenes
Çavu~~

Karatavuk
K~bti

S~~~rc~k Be~e

Molla Florya

Kuyruksalan
Çelebi

Saruasma
Halife

Tihûc Za`im

Karaba~tan
Sipahi

Seymâni Ualife

Kay~kc~~ Mart! A~a

El-Emru'l-mezkür kemâ hüve'l-mestür
Yusufcuk Efendi e1-IÇ.â2i
Nemekahu'l-fakir zacifi't-Tuytir
Bi-medineti R.u(~) adas~.
(ufiye <anhu.

Zendos(t) Serçe
Be~e

Garib Bab~ir

