


















50 Millî Folklor

GÜL ‹LE SULTANSÖYÜN
Sultansöyün ile Mirali oturmufl sohbet

ediyorlarm›fl, konuflmalar› dördüncü y›ld›z
görenin çocu¤uyla yani ikinci k›zla ilgiliy-
mifl. O k›zla ilgili, hiçbir yerden hiçbir ha-
ber al›namad›¤› için, Sultansöyün Mira-
li’ye flöyle bir teklifte bulunmufl:

-Gel, ikimiz de ülkeyi dolaflal›m, hal-
k›n durumuna bir bakal›m, ayr›ca o k›zla
ilgili bir haber var m›, sorufltural›m.

Mirali, Sultansöyün’e biraz a¤›r bir
söz söylemifl:

-Sultan›m, k›z hakk›nda söyledi¤in
aç›k. Ama halk hakk›nda söylediklerinle il-
gili bir sorum var: Sadece halk›n durumu-
nu ö¤renmek için mi yoksa halk›n duru-
muna yard›m etmek için mi?

-Türkmen halk›n›n flimdiye kadar mi-
safir kovdu¤unu hiç duymad›m. Fakat zi-
yaret için oldu¤unu da  önceden duyurmak
laz›m; bizim sultanlara lay›k derecemiz,
sultanlara lay›k izzet ve hürmet edilecek
gücümüz yoktur.

Mirali araya girip:
-Misafir yemek için gelmez, güler yüz

için gelir! demifl.
K›zlar çad›rlar›na girinceye kadar

Sultansöyün ile Mirali, bir süre at otlat-
m›fl, sonra da Gülgilin çad›r›na gitmifller.

Sultansöyün, Gül’ün lokmas›n› yiyifli-
ni, karaca çad›r›n a¤açlar›n› seyredip kina-
yeli bir flekilde:

-Güzel çad›rm›fl fakat, arzu a¤ac› e¤-
riymifl! demifl.

Gül de Sultansöyün’e kinayeli bir ce-
vap vermifl:

-A¤ac› e¤ri de olsa, duman› do¤ru ç›k›-
yor.

Gül, onlar›n önüne, kat›ks›z, ekmek-
siz hamur afl› koymufl.

Sultansöyün Mirali’nin kula¤›na f›s›l-
dam›fl:

-Ben flu k›za tak›lmak istiyorum, de-
mifl.

Mirali ona:
-Demin tak›ld›n, nas›l cevap ald›n? O,

sana hemen a¤›r bir cevap verir! demifl.
“Hamur afl›n› bulay›p, koydu kat›ks›z

ekmeksiz”.
Gül de onun yapt›¤› gibi, fliirle cevap

vermifl:
“Var› bilmez, yo¤u bilmez, ne garip

misafirsiniz”.
Mirali, Sultansöyün’ün kula¤›na f›s›l-

day›p:
-Benim dedi¤imi dinlemedin, ald›n m›

cevab›n›? demifl.
Saraya döndükten sonra y›ld›z gören-

lerin çocuklar›ndan ikinci k›z›n Gül oldu-
¤unu anlayan Sultansöyün k›z›n annesine
sözcü göndermifl.

Sözcüler gidip haber verdi¤inde, Gül
annesinden önce:

-Benim k›ymetimi annem bilmez, ben
bilirim, demifl.

Sözcüler k›z›n k›ymetini, pahas›n› so-
runca Gül flunlar› saym›fl:

-On kuzu. Yirmi kurt. Otuz erkek de-
ve. K›rk yafll› pir insan. Elli ayg›r. Altm›fl
had›m edilmifl hizmetkâr. Yetmifl hayvan-
lar için ipek ip. Seksen tane hayvanlar›n
aya¤›n› ba¤lamak için ip. Doksan torba.

Sultansöyün sözcülerin getirdi¤i ha-
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beri duyup: o bir fleyler koparmak için hük-
metmek istemifl. O zaman Mirali araya gi-
rip:

-Ey sultan›m, sen k›z›n ak›ll› sözlerini
anlamad›n, demifl.

Sultansöyün, Mirali’nin sözüne öfke-
lenip:

-‹lim adam›s›n madem sen o anda dü-
flündür! demifl.

-Sultan›m, insan on yafl›nda kuzu gibi
olur, yirmisinde kurt gibi, otuzunda erkek
deve gibi, k›rk yafl›nda ak›l kâsesi dolup
taflm›fl gibi, ellisinde ayg›r gibi, altm›fl›nda
hizmetkâr gibi, yetmiflinde ipek ip gibi,
sekseninde iki aya¤› ba¤lanm›fl gibi, dok-
san yafl›nda bafl›na torba giydirilmifl gibi
olur. K›z, ilk baflta senin akl›n› s›nam›fl,
ikinci olarak da seni yafll› görmüfl.

Sultansöyün, Mirali’nin sözüne dar›-
l›p:

-Ben niçin yafll›y›m? O k›zla yafl›t de-
¤il miyim? diye ba¤›rm›fl.

-Sultan›m, do¤ru söyleyenin dostu ol-
mad›¤›n› biliyorum. Böyle de olsa öfkelen-
miyorum. Gül’ün flu anda gül yapraklar›
bozulmam›flt›r. Ama sen kendini k›rka böl-
dün. K›rk yafl›n› üst üste hesaplarsan do-
kuz yüz doksan dokuz olur. Bu durumda
sen kendini nas›l Gül ile yafl›t sayabilirsin?
En iyisi sen, onun sözüne öfkelenme de yo-
lunu bul, zaman›n› bekle.

Gül, çeflitli istekler, çeflitli nazlanma-
lar ile Sultansöyün’e çokça eziyet ettikten
sonra sonunda kendini sultana kabul ettir-
mifl.

Sultansöyün birkaç gün sonra uzak
bir yere gitmek için haz›rlanm›fl Gül’e de
zor bir ifl emretmifl:

-Gül, e¤er sen güllü¤ünde kalmak isti-
yorsan, benim emrimi mutlaka yerine ge-
tirmelisin. E¤er yapmazsan, o zaman se-
nin ne yapra¤›n kal›r, ne de kokun. Ben ye-
di y›ll›¤›na gidiyorum. Dönüp geldi¤imde

sen yedi yafl›ndaki o¤lan›, kara at›n yedi
yafl›ndaki dölünün üstüne bindirip önüme
ç›karacaks›n!

Padiflah gittikten sonra, Gül çaresiz
kalm›fl, yan›na cariyelerini ça¤›rm›fl, sulta-
n›n emrini onlara anlatm›fl, onlara fikrini
sormufl. Cariyeler ona ak›l verememifl, biz
sadece senin emretti¤ini yapabiliriz diye
cevap vermifller. Gül, otuz cariyesine erkek
elbisesi giydirip onlar› otuz ata bindirip
pefline tak›p yola ç›km›fl. O gidip sultan›n
ordusunun biraz uza¤›nda bir yerde dur-
mufl. O, iki cariyeyi erkek k›yafetiyle sulta-
n›n yan›na göndermifl, flöyle demifl:

-A¤am›z bizi sizin yan›n›za gönderdi.
E¤er padiflah hazretleri merhamet ederse,
a¤am›z sizi selamlamaya gelecek.

Padiflah›n izin verdi¤ini gelip haber
verdiklerinde, Gül erkek k›yafetine girip,
sultan›n yan›na gitmifl. ‹zzet ve hürmetle
iki büklüm selam vermifl. Sultansöyün ka-
dir k›ymet bilen misafire yan›nda yer ver-
mifl, onunla sohbete bafllam›fl:

-Nereden geliyorsunuz? ‹fliniz nedir?
-Sultan›m, biz tüccar›z. Bizim satmak

için k›ymetli mallarla yüklü kervan›m›z
gelir. Otuz alt› hizmetkârla kervan›n önü-
nü kesip duruyoruz. Buralarda oldu¤unu-
zu duyunca sizinle selamlafl›p geçmeyi
kendimize borç bildik.

-Hofl geldiniz!
Onlar›n sohbetleri derinlefltikten son-

ra, Sultansöyün ona:
-Ey tüccar, baflka ne gibi ifliniz, ne gi-

bi hünerleriniz var? diye sormufl.
Gül ona: Biraz satranç bilirim, diye

cevap vermifl.
-O zaman satranç oynayal›m.
-Çok iyi. Fakat bizim bir adetimiz var:

Oyuna bafllan›nca iki tarafta en çok sevdi-
¤i fleyini ortaya koyar, yenen al›r.

-Çok güzel adet. Benim en sevdi¤im
fleyim kara at›mla flu bafl›mdaki tac›m. Ye-
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nilirsem bunlar› veririm. Siz ortaya ne ko-
yuyorsunuz?

-Çin-Maçin’den seçip ald›¤›m bir han›-
m›m var. Onu görmek için göz gerek. Yeni-
lirsem size onu veririm.

Saraydan ayr›ld›¤›ndan beri aradan
birkaç gün geçti¤i için, han›m sözü sulta-
n›n kula¤›na çok hofl ve güzel gelmifl.

‹kisinin aras›ndaki oyun heyecanl›
geçmifl, sonunda Sultansöyün sonunda ye-
nilmifl. Sultansöyün, kara at› ile tac›n›
Gül’e vermifl, sabah yine bir el oynamalar›-
n› rica etmifl.

Gül, Sultansöyün’ün tac›n› bafl›na
takm›fl, kara at› ise atlar›n›n aras›na sal-
m›fl.

Ertesi gün satranç oynad›klar›nda
Sultansöyün yenmifl.

Gül, söyledi¤i han›m suretine girip
kendini Sultansöyün’ün yan›na götürtmüfl
ve üç gün geçtikten sonra, yine bir bahane
ile sultan›n yan›na gelmelerini cariyelere
tembih etmifl.

Gül’e gören Sultansöyün’ün akl› ba-
fl›ndan gitmifl, ona dokunmak istemifl. Gül,
Sultansöyün’ün elini itip:

-Çek elini! Ben cariye olsam bile fiark
kanunlar›na göre beni nikahlamazsan, be-
nim yan›ma gelemezsin! demifl.

Sultansöyün vakit müsait olsa onu
hareme çoktan koydurmufltu, ama flimdi
onun flartlar›na boyun e¤me¤e mecbur ol-
mufltu. Kad›, hat yazm›fl, Sultansöyün
mührünü basm›fl ve “cariyenin” eline ver-
mifl.

Aradan üç gün geçtikten sonra cariye-
lerden biri erkek k›yafetiyle gelip, Sultan-
söyün’e flöyle demifl:

-Sultan›m, beni a¤am gönderdi. Bana
sultan›n tac›n› giymek, at›na binmek lay›k
de¤ildir. Sultana da cariye ile evlenmek

hofl olmaz. Bu ifli el gün henüz ö¤renme-
miflken bunlar hiç olmam›fl gibi davran-
sak, diye bizim a¤am›z size görüfl bildiri-
yor.

Sultansöyün bu fikri kabul edip cari-
yeyi geri göndermifl, at›yla tac›n› geri al-
m›fl.

Aradan aylar, günler geçtikten sonra
Gül’ün o¤lu, atlar›n da kara attan dölü ol-
mufl.

Tam yedi y›l sonra, Sultansöyün’ün
döndü¤ü haberi gelmifl. Gül, o¤lunu kara
at›n yavrusuna bindirmifl, birkaç emir ver-
mifl, babas›n› karfl›lamaya göndermifl.

Gül’ün o¤lu yüz o¤lan›n bafl›na geçip
kara at›n üstünde Sultansöyün’ün karfl›s›-
na ç›km›fl.

-Esselamünaleyküm baba! diye Sul-
tansöyün’ün önünde e¤ilmifl.

Sultansöyün o¤lana hayretle bak›p:
-Kimin o¤lusun? diye sormufl:
O¤lan babas›na sevinçle bak›p:
-Sultansöyün’ün o¤luyum! demifl.
Sultansöyün attan inmekten aciz, ga-

zapla Gül’e do¤ru gazapla, h›rsla at›lm›fl.
Durumun iyi olmad›¤›n› anlayan Mirali
onun peflinden ayr›lmam›fl. Sultansöyün,
Gül’e hiçbir fley sormadan k›l›c›n› çekip in-
dirmek istemifl. Mirali araya girip:

-Sultan›m, cellatlar bile sebepsiz can
almazlar. Önce bunun sebebini ö¤renelim,
demifl.

Sultansöyün hiddetle:
-Çekil! diye ba¤›rm›fl.
Mirali onun karfl›s›nda bafl e¤ip:
-Sultan›m, sebepsiz kan dökmeyi yü-

re¤ine geçirebiliyorsan, b›rak bu bir tane
olmas›n, iki olsun, öncelikle benim bafl›m›
kes! demifl.

Sultansöyün, Mirali’ye vuramay›p k›-
l›c›n› afla¤› indirmifl ve bo¤uk bir sesle:

-Gül, bu o¤lan› nerden buldun? diye
sormufl.



Gül, hiç kayg›lanmadan, sultana s›r-
r›n› anlat›p, yüzüne sevinçle bakm›fl:

-Sultan›m, sen avdayken tüccarla sat-
ranç oynamam›fl m›yd›n?

-Oynam›flt›m.
-Yenilince ne vermifltin?
-Kara at›mla tac›m› vermifltim.
-Yenince ne alm›flt›n?
-Tüccar›n cariyesini alm›flt›m.
-Sen o cariyeye el vurmak istedi¤inde

o ne talep etmiflti?
-Ahtnâme.
-Sen onu vermifl miydin?
-Evet vermifltim.
-Sen kendi ahdini, mührünü tan›r

m›s›n?
-Horasan’da benim mührümü

tan›mayan var m›?
Gül, Sultansöyün’ün mühürlü hatt›n›

ç›kar›p verince, sultan, Gül’ü kendinden
daha usta, Mirali’yi gerçek dostu saym›fl,
onlar›n ikisinin önünde bafl›n› e¤mifl. O
s›rada oynaya oynaya gelen yedi yafl›ndaki
o¤lunu kucaklam›fl ve s›k›ca öpmüfl.

K‹M HAKLI
Sultansöyün yaz günü, her nas›lsa

Horasan’›n büyük da¤›n›n bafl›na ç›km›fl,
kendini kapt›rm›fl. O, bu da¤›n zengin-
li¤inden faydalanamadan, bu da¤da adam
nas›l yaflayabilir, diye düflünmüfl. En
sonunda, k›fl günü dememifl bir tellal
ç›karm›fl:

-Kim Horasan’›n büyük da¤›n›n üs-
tünde k›rk yorgan›n içinde bir gece yat›p
sabaha kadar ölmezse Sultansöyün, o
adama a¤›rl›¤›nca alt›n verecek, diye
ba¤›rtm›fl.

Alt›na heveslenen birçok insan, da¤da
donarak can›ndan olmufl. Bir gün Mirali:

-Sultan›m, bir de ben deneyeyim,
demifl.

Sultansöyün:

-Mirali, ahmak olma. Senin ölümüne
dayanamam. Benim için çok gereklisin,
deyip onu göndermekten kaç›nm›fl.

Mirali kararl› oldu¤unu kesin bir dille
ortaya koymufl:

-Sultan›m, can benim. Can›m› senin
beni seviflinden birkaç kat daha fazla
seviyorum. Benim de ölümü istedi¤im yok.
Ben sadece senin dile¤ini gerçeklefltirmek
istiyorum. Ya da¤da kalmama izin ver ya
da flart›n› geri al.

Sultansöyün, Mirali’ye izin vermekten
baflka çare bulamam›fl.

Mirali, da¤a ç›k›p, k›rk yorgan›n otuz
dokuzunu alt›na döflemifl ve birini üstüne
alm›fl. Gece vücudu hiç titrememifl bile.
Sabah ise terleyerek uyanm›fl.

Sultansöyün çok flafl›rm›fl, Mirali’ye
sormufl:

-Mirali, do¤rusunu söyle. Gece yat›nca
atefl gördün mü?

-Evet, çok uzakta günbat›s›ndan afla¤›
do¤ru, tam yan taraf›mda bir atefl parl›yor-
du.

-Ha, sana o ateflin s›cakl›¤› ile ›s›nm›fl
derler. Benim flart›m› yerine getirmemifl-
sin, deyip Mirali’ye alt›n vermekten vaz-
geçmifl.

Günlerden bir gün, Sultansöyün bir ifl
için acilen Mirali’yi aram›fl. Mirali’nin
peflinden adam gönderince, Mirali ona:

-fiimdi oca¤a çaydanl›k koymufl, çay
demleyip içtikten sonra gelecek, diye söyle
demifl.

Sultansöyün, acele edip peflinden ne
kadar adam gönderse de onlar›n hepsi ay-
n› cevapla dönüp gelmifller. Sözün k›sas›
yüz çaydanl›k kaynayacak kadar zaman
geçti¤i halde Mirali gelmemifl. En sonunda
Sultansöyün onun yan›na gitmek zorunda
kalm›fl. Oraya var›nca ne görsün?! Mirali,
ateflin üç ad›ml›k uza¤›na çaydanl›k koy-
mufl, ba¤dafl kurup oturmufl. Sultansöyün
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sinirlenip:
-Ey ahmak adam, tâ üç ad›mdaki çay-

danl›¤a ateflin s›cakl›¤› gelir mi? diye
ba¤›rm›fl.

Mirali hemen laf› yap›flt›rm›fl:
-Ey sultan›m, tâ uzaklardan ›fl›¤› par-

layan atefl beni ›s›tt›¤›na göre, üç ad›m
uzaktaki atefl çaydanl›¤› kaynatmaz m›?

Sultansöyün yenilgiyi kabullenip:
-Mirali, ben senin hakl› oldu¤unu

biliyordum, ama buna nas›l cevap bulur
acaba diye seni s›namak için böyle yapt›m.
Ne kadar alt›n gerekliyse anahtar› senin
elinde, al! demifl.

Mirali:
-Sultan›m, sen alt›na doydu¤un gibi

Mirali’yi s›namaya doymad›n m›? Yine de,
Mirali ölünceye kadar ne kadar sorun var-
sa sor, demifl.

BU DA GEÇER
Mirali, vezirlerin kendi aralar›nda

sohbet edip, onunla hiç ilgilenmediklerini
görmüfl. Mirali’yi de yanlar›na al›p gez-
me¤e ç›kan vezirler, Mirali’yi çöl ortas›n-
daki bir kuyuya atm›fllar.

‹ki üç gün boyunca Mirali’den hiçbir
haber al›namam›fl. Sultansöyün onu hiç-
bir yerde bulamam›fl, belki öfkelenip git-
mifltir diye düflünüp kayg›, kedere bo¤ul-
mufl, flark› söyleyip oturuyormufl:

“Gam ile, kayg› ile soldu bahar›n gül-
leri...”

Bir ifl için flehre gelip Sultansöyün’ün
flark›s›n› duyan çoban, bunu ezberlemifl.
Sonra da ovada koyun otlat›rken Sultan-
söyün’ün flark›s›n› hat›rlay›p söylemeye
bafllam›fl:

“Gam ile, kayg› ile soldu bahar›n gül-
leri...”

Çoban flark›s›n› bitirmeden, yerin al-

t›ndan bu flark›y› devam ettiren bir ses
yükselmifl:

“Dostunu çaya saland›r, sayramaz
bülbülleri...”

Çoban, sesin nerden geldi¤ini an-
layamam›fl ama bu flark›y› da hat›r›nda
tutmufl. Tekrar flehre geldi¤inde, Sultan-
söyün’ün “Gam ile, kayg› ile soldu bahar›n
gülleri...” fleklindeki flark›s›n› duyunca,
“dostunu çaya salm›flt›r, sayranaz (ötmez)
bülbülleri” deyip geçip gitmifl.

Sultansöyün, çoban› durdurup bu flar-
k›y› kimden ö¤rendi¤ini sormufl. Çoban
ona daha önce bir defa daha geldi¤ini, Sul-
tansöyün’ün flark›s›n› ö¤rendi¤ini, sonra
bu flark›y› çölde söyleyip dolafl›rken onun
arkas›n› devam ettiren bir ses duydu¤unu
söylemifl.

Sultansöyün iflin ne merkezde ol-
du¤unu anlay›p vezirlerini yan›na ça¤›r-
m›fl, onlara bir flart koflmufl:

-Size ö¤leye kadar zaman veriyorum.
Bu süre içinde öyle bir söz bulun ki, bu söz
beni hem sevindirsin hem yüre¤imi avut-
sun... E¤er böyle bir söz bulamazsan›z
cezan›z ölüm olacak.

Sultan›n “söz” demesinden maksat
Mirali’yi bulmak demekmifl. Ama, vezirler
bunu düflünememifller. Onlar kendi
aralar›nda ne kadar görüflüp konuflsalar
da sultan› sevindirip kayg›land›rabilecek
bir söz bulamam›fllar. Ecelden kurtulmak
için yine Mirali’ye yalvarmaktan baflka
çare bulamay›p, hemen onun yan›na git-
mifller. Yapt›klar›ndan piflman olduklar›n›
söyleyip sultan›n flart›n› da anlatm›fl, on-
dan kendilerini korumas›n›, onu kuyudan
ç›karacaklar›n›, bu ifli örtbas etmesini, rica
etmifller.

Mirali, onlara bir söz ö¤retmifl.

Vezirler, Sultansöyün’ün huzuruna
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gelip bafl e¤mifller. Sultansöyün onlara
sorunca:

-Bu da geçer, diye cevap vermifller.

Sultansöyün onlara ba¤›rm›fl:

-Haramzadeler! Bu söz, bir adam›n
a¤z›ndan kendi ihtiyar›yla ç›kacak bir söz
de¤il. Bu söz ölümün yak›n›ndaki bir
adam›n sözü. Bu sözü kimden ö¤ren-
di¤inizi aç›kça söyleyin. Yoksa, hepinizin
kan›n› hastal›klara derman ederim.

Vezirler, bu sözü Mirali’den ö¤rendik-
lerini, onu daha önce kuyuya att›klar›n›
itiraf etmifller.

Sultansöyün onlara emretmifl:

-Kuyuya iple gidin, Mirali’yi peflinize
tak›p getirin!

Mirali’yi kuyudan ç›kar›p getirdik-
lerinde Sultansöyün vezirlerden öç alma
iflini Mirali’ye b›rakm›fl.

Mirali, Sultansöyün’e bak›p flöyle
demifl:

-Ey sultan›m, siz Mirali’yi ne kadar
imtihandan geçirseniz de, onu hâlâ
tan›yamam›fls›n›z. Mirali, yüre¤inde kin
besleyen bir insan de¤il. Size de flunu söy-
leyece¤im, öç almak istersen insan k›l›¤›n-
daki insandan, kendinle denk insandan al-
mak gerekir. Her aya¤a batan diken için,
elini kana bulay›p durman›n da bir manas›
yok.

NEREYE HARCAYACAKSIN
Mirali, Sultansöyün’ü hiç kendi evine

ça¤›rmam›fl. Bir gün onlar›n yolu
Mirali’nin evinin yak›nlar›ndan geçti¤i
halde, Mirali yine sesini ç›karmadan geçip
gitmek istemifl. Ama Sultansöyün bu sefer
konuflmadan duramam›fl:

-Mirali, bir defa bile evine davet et-
mene müyesser olmad›m. Bunun sebebi

nedir?

-Bunun sebebi: Sultansöyün,
Mirali’nin yaflay›fl› hakk›nda haberdâr ol-
mad›¤› içindir.

-Haydi, o zaman evine gidip görelim.

-Gelin sultan›m.

Sultansöyün içeri girdi¤inde, gözüne
bir tek eflya bile iliflmedi. Evin içine bin
tane tafl atsan, biri bile kalmadan içine
düflerdi. Mirali’nin han›m› döfleksiz evde,
kuru bir derinin üstünde i¤ e¤irip
oturuyormufl. Sultansöyün, buran›n
Mirali’nin evi oldu¤una inanamay›p otu-
ran kad›na:

-Bu ev kimin evi? diye sormufl:

-Sultan›m, bu ev sizin bafl veziriniz
Mirali’nin evidir.

-Siz, niçin böyle fakirce yafl›yorsunuz?

-Hüdâ’ya flükür. Can›m›z sa¤. Çal›fl-
mak için iyi kötü ifl de buluyoruz.

-Ben senin kocana ayda yüz alt›n ay-
l›k veriyorum. O paralar nereye gidiyor?

-Sultan›m, nereden toplanm›fl ise bel-
ki oralara gitmifltir? Biz, bu evde yukar›
baksak, y›ld›z; afla¤› baksak, bu kuru deri-
den baflka bir fley görmüyoruz.

Sultansöyün, Mirali’ye sormufl:

-Ey Mirali, hazineden ald›¤›n paralar›
eve getirmeyip nereye harc›yorsun?

Mirali ona cevab›nda:

-Bu paran›n nereye harcand›¤›n› bil-
mek istiyorsan, beni takip et! demifl.

Sultansöyün onunla gitme¤e raz›
olunca, Mirali ona flart koflmufl:

-Benim elbiselerimi sen giyeceksin,
seninkileri ben. Benim at›ma sen binecek-
sin, seninkine ben. Sen peflimden gelecek-
sin, ben önden gidece¤im.

Sultansöyün buna da raz› olmufl.

Gide gide flehrin kenar›nda yaflayan
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sakatlar›n yan›na varm›fllar. Oras›,
iyileflememifl, memlekete gerekli olmayan,
ülkeden seçilip ç›kar›lm›fl olan bahts›z-
lar›n yeriymifl. Mirali, Sultan görünüflün-
de at›n› önden sürüp gitti¤i için, onu
tan›may›p yan›ndan geçmifller. Ama
Mirali k›yafetindeki Sultansöyün’ün et-
raf›na toplanm›fllar. Biri at› durdurmufl,
biri aya¤›ndan biri elinden yap›fl›p attan
afla¤› indirmifller:

-Gözümüzün cevheri, derdimizin der-
man›, Mirali geldin mi? Allah sana uzun
ömürler versin, deyip Sultansöyün’ün
konuflmas›na, k›p›rdamas›na f›rsat ver-
memifller.

Sultansöyün, bo¤az›n›n gücü yetti¤in-
ce ba¤›rm›fl:

-Ey Mirali, yetifl! Senin paran› nereye
harcad›¤›n› flimdi anlad›m. Bunlar›n padi-
flah› da ben de¤ilmiflim, senmiflsin.

Mirali, sakatlara bak›p Sultansöyün’ü
onlarla tan›flt›rm›fl.

-Sultansöyün sizin yan›n›za hat›r›n›z›
sormaya geldi. Siz, hangi iste¤iniz, hangi
ihtiyac›n›z varsa isteyin.

Sakat ve fakirlik içindekiler Sultan-
söyün’ün etraf›na tekrar toplanm›fllar.
Kar›nca gibi üflüflüp vücudunu, giyim
giyece¤ini öpmeye bafllam›fllar.

Zor durumda kalan Sultansöyün,
Mirali’ye:

-Ne alacaksan al da, beni bunlar›n
elinden kurtar, diye yalvarm›fl.

Mirali:
-Sakatlar, körler, bir azas› olmayanlar

için özel bir yer yapt›r›p, masraflar›n› dev-
let taraf›ndan öderim, dersen kurtar›r›m,
diye flart koflmufl.

‹¤renç kokular›n bafl›n› döndürdü¤ü
Sultansöyün:

-Bunlar›n eviyle birlikte, sakatlar›n
koruyucusu Mirali’nin evini de yeniden

yap›n, diye emir vermifl.

NE YAPMAK GEREK
Sultansöyün, bir kara at›n›, bir de Gül

adl› han›m›n› bütün dünyaya bedel görür-
müfl. Onlar›n ölümünü bile düflünemedi¤i
için bir gün vezirlerinin yan›nda:

-Kim kara at›mla Gül’ümün öldü¤ü
haberini bana getirirse, o adam belaya u¤-
rar, dermifl.

Nerede can varsa, orada ölüm de var.
Kara at›n bir gün zaman› gelip eceli yet-
mifl. Vezirler, bu haberi Sultansöyün’e
haber verememifl, söylemesi için Mirali’ye
yalvar›rlarm›fl.

Mirali, Sultansöyün’ün yan›na gitmifl,
surat›n› as›p somurtup oturmufl. Sultan-
söyün ona:

-Ey Mirali, bu hâlin ne? Sana yak›fl›r
bir hâl de¤il. Bunun sebebi ne? diye sor-
mufl.

Mirali bafl›n› kald›r›p, fliir söyleme¤e
bafllam›fl:

Kara at›n›z yatm›flt›r.
Ayaklar›n› atm›flt›r.
Kulaklar›n› dikmifltir...
Sultansöyün onun sözünü kesip:
-Öldü desen olmaz m›? demifl.
Mirali ona bak›p:
-Sultan›m “öldü” haberini biz de siz-

den duyuyoruz! demifl.
Sultansöyün bir müddet surat as›p

oturduktan sonra:
-Böyle söylemekle benim can›m›n

belâya u¤rayaca¤›n› m› söylemek istiyor-
sun? demifl.

-Yok sultan›m, kendi can›m› belâdan
kurtarmak istiyorum.

-Zarar› yok. Kara at ölmüfl bile olsa
k›r at ölmemifltir.

Sak›n›lan göze çöp batar hesab›, Sul-
tansöyün’ün de¤er verdi¤i, sevdi¤i han›m›
Gül de bir gün ölmüfl. Vezirler, bu haberi
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Sultansöyün’e söyleyememifl. Yine
Mirali’ye yalvarm›fllar. Mirali, Sultan-
söyün’ün yan›na gidip bafl e¤mifl:

-Sultan›m izin verirse, bir m›sral›k
fliirle bir soru soraca¤›m.

-Buyur.

-“Servi a¤ac›n›n gölgesinde solsa Gül,
ne yapmak gerek?”

Sultansöyün de ona fliirle:

-“Serviden tabut k›l›p, gülden kefen
yapmak gerek” diye cevap vermifl ve yürek
ac›s›na sabredemeyip, of çekerek nefes al-
m›fl.

-Vah! Gül öldü desen olmaz m›?

-Gül öldü dersem, kendi ölümümün
kursa¤›na b›çak sokaca¤›m akl›ma geldi.

Sultansöyün sadece bir sultan ol-
may›p Mirali’nin izinden giden bir flairmifl.
O Gül’ün kayg›s›yla felekten flikayet edip
afla¤›daki fliiri söylemifl:

“Çarh› bet mihrin elinden eylerim ben
dâd› hey.

Çünki k›ld› k›ld› bizi gamgin, özgeleri
flâd› hey.

Nice y›ll›k âflnâm›z oldu bizden yâd›
hey.

Sernigün olmufl, yatar o kâmet-i flem-
flâd› hey.

Cennetin burcundaki tub›m› y›kt›n
bâd› hey.

Firkat eyyam›nda Mecnun bunca köp
laf vurmas›n.

Hicri derd-i da¤›n› hiç kimse benden
sormas›n.

Mert e¤er tohmun ekip, bir bi-mahal3

sovk4 urmas›n.

Tiz göterin cismini ç›ks›n ki çeflmim
görmesin

Tabutun tizrek yonup,5 gönderiver

harrati hey.

Yari kim k›ld› sefer, hicrana dözsen,6

vaktidir.

Firkatinden yafl döküp, ba¤r›n› ezsen,
vaktidir.

Yahfl›lar›n hüsnü vard›r, bir gül üz-
sen, vaktidir.

Leylü vü Mecnûn s›fat divâne gezsen,
vaktidir.

Can› fiirin’in ç›k›p, ç›ksan gözün Fer-
hâdi hey.

Haf›z dek gö¤süne tafl vurmad›n Sul-
tansöyün.

Ak›t›p eflk-i revân›n yörmedin Sultan-
söyün.

Ol ki teslim k›ld› can, sen k›lmad›n
Sultansöyün.

Yâr ile bir gûra7 niçin girmedin Sul-
tansöyün.

Tâ ki dünya var iken kal›rd› senden
ad› hey...

NOTLAR

* Bu yaz› “Berdi KERBABAYEV , M›ral› (Nova-
yi), Türkmendövletneflir, l948” adl› eserin
Türkiye Türkçesine aktar›lmas›ndan ibaret-
tir.

** Pamukkale Üniversitesi, E¤itim Fakültesi
Ö¤retim Üyesi.

1 Türkmenistan’›n flehir merkezi olan “Tahtapa-
zar” flehrine, Ekim ‹htilâline  kadar Taflköp-
rü ad› veriliyordu.

2 tokl›: Bir yafl›n› dolduran kuzu.

3 bi-mahal: Bahts›z.

4 sovk: So¤uk. 

5 yon-: Yontarak yap-, yont-

6 döz-: Sabret-

7 gûr : Mezar
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