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Doktora tezi olarak çalıştığllpız Şeyhi'nin Husrev ü Şirin mesnevisi
üzerinde daha çok
yönünden bir inceleme yapmaktayız. İnceleme
sırasında Husrev ü Şirin mesnevisinin Türk edebiyatı için çok önemli bir
eser olmasına karşın toplum tarafından diğer aşk mesnevileri kadar
bilinmediği tespit edilmiştir. Bunun başlıca sebebi ana karakter Husrev'in
hikaye boyunca belirgin bir şekilde dikkati çeken hal ve hareketleri,
sözleri, ve yanlış kararlarıdır. Yazıda, Husrev ü Şirfn mesnevisinin halk
tarafından bilinirliği, bu açıdan diğer aşk hikayeleriyle karşılaştırması,
Anadolu toplumunun değerlerine ne kadar uyduğu ve bu değerlerin ne
kadar dışında kaldığı ve bu bağlamda Husrev'in karakter yapısının
hikayeyi sahiplenmesi ya da sahiplenmemesi
ne kadar etkili
olduğu metinden örnekler verilerek açıklanmaya çalışılacaktıf.
Anahtar Sözcükler: Husrev ü Şirin, Ferhad u Şirfn, Şeyhi,
Anadolu
Türkçesi, me snevi
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it is very well-known and important work in the
by
literature
the masnavi of Husrev u Shirin is not as much
society as
masnavıs
love. The critical factors are the
artiele,
protagonist
attitudes, words, and wrong decisions. in
try to explain the familiarities of the masnavi of Husrev u Shirin
we
examples from our
make comparison with other love stories,
it is
for value s of society or
and in this respect
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Husrev' de yoktur. Husrev, Ferhad'ın aksine sabretme, cefa çekme,
şehvetten uzak durma, sevgiliye sadık kalma, aşk için canını feda
edebilme gibi kurgusal anlamda bir aşıkta bulunması gereken
özelliklerden tamamen uzaktır.

2. HİKAYENİN SOSYAL DEGERLERLE İLİşKİsİ
Hikayenin bütününe bakıldığında Husrev ü Şirin hikayesinin,
dolayısıyla da Husrev karakterinin neden bilinmediği hususunda, aşk ya
da şehvet, sadakat, hırs, kıskançlık, vicdan, din gibi sosyal değerleri
oluşturan bazı kavramlar ön plana çıkar.
Aşk

ya da

şehvet

ilk andan itibaren ona sevgiyle değil şehvetle
yaklaşmıştır. Hikayenin sonuna kadar Husrev, Şirin ile evlenmeyi hiç
düşünmemiş, sadece her fırsatta beraber olmanın yollarını aramıştır. Diğer
bir deyişle, Husrev'in Şirin' e beslediği aşk değil, onu elde etme arzusudur.
Husrev,

Şirin'i gördüğü

Hürmüz'ün korkusundan kaçıp Ermen ülkesinin
hükümdarı Mehin Banu'ya sığınır ve orada Mehin Banu'nun yeğeni
Şirin' e sevdalanır. Burada Husrev için aşık olmaktan ziyade "tutulma"
kelimesini kullanmak daha doğru olacaktır. Şirin'in de Husrev'e
sevdalanmasıyla çift her gece bir mecliste şarkı söyleyip sarhoş olup
eğlenirler. Husrev bu meclislerden birinde Şirin'e artık vuslata ermek
Husrev,

babası

istediğini açık açık söylemiştir.

çü vaşlWJ şerbetinden din diridir
bu geceyi diri tutsam yeridür (134b/3. satır)!
"Kavuşma şerbetinden can diri kalacağı için, bu gecemi diri tutsam
yeridir."

Bu ve bundan sonraki beyitler için bkz. Bibliotheque Nationale de France, "Paris
322" numarasıyla kayıtlı hüsha.
http://www.turkdilleri.org/
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can gibi
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çıkar."

Şirin' den

..........'AJl ...... 1LUlJl

gelen olumsuz yanıta rağmen şehvetle onu kucaklar .
Husrev'den güçlükle kurtaran Şirin, Husrev'e sitem eder.

ne
ben za 'Ife erlenürsin
neçe bir 'avrete 'anterlenürsin (138a/lO. satır)
"Neden
gibi
güçsüze
gösterirsin,
erkeklik taslarsın."

nasıl

bana 'arz eyleyince
şeha Belırama göster şevJ.cetü])i (138a/ll. satır)
"Ey şah, kuvvetini bana göstereceğine, heybetini,
Belıram' a göster."

bir

kadına

büyüklüğünü

Sadakat
Şirin

tarafından

terslenip
reddedilen
Husrev,
emeline
kavuşamayacağını anlayınca bunu gururuna yediremeyerek atına binip
oradan uzaklaşır. Şirin bu olay üzerine pişmanlık ve aşk acısı
çekmekteyken, Husrev başka bir kadınla evlilik hazırlıkları içerisindedir.
sonra Rum diyarına (Anadolu'ya)
sığınmıştır. Rum Kayseri, şahı ağırlamaktan pek memnun olmuş, kızı
Meryem'i onunla evlendirmiştir. Husrev, her ne kadar bu evliliği Rum
Kayserinin yardımıyla Belıram'ı yenip ülkesini yeniden ele geçirmek
arzusuyla yapmış olsa da Şirin'e karşı bir aldatma ve vefasızlık söz
konusudur.
Husrev,

Husrev

Şirin'den

ayrıldıktan

ele geçirdikten sonra ise yeniden

çü şehlıJ.c işi bitdi l).asret-i yar
varuraJ.c etdi şahu]) canına kar (152a/3.

düşünmeye başlar.

satır)
http://www.turkdilleri.org/
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Meryem'in ölümünden sonra Husrev, Şirin'e yeniden haber göndererek
birlikte yaşamayı
eder. Husrev'den evlenme teklifi bekleyen Şirin,
bu duruma sinirlenerek teklifi reddeder.
çü görmez beni ıayıl.<: l.<:apusına
güçile mi düşeyim l.<:apusına (202b/9 . satır)
"Madem
beni yanına yakıştırmıyor, zorla
ettireyim. "

mı

kendimi kabul

Husrev duruma üzülmekle birlikte cariyeleriyle eğlencesine devam
eder. Özellikle Şeker adında bir cariyeyle hayli mutlu günler geçirirken,
Şirin'i unutuverir.
ulayup

(işretile şubl).

u

şamı

Şeker ~evl.<:ıyla l.<:ıldı nüş-ı camı

"Sabaha kadar içerek sarhoş

(21 la/I. satır)
oldu, Şeker'in zevkiyle kadehleri bitirdi."

2.3. Hırs ve Kıskançlık
Küçüklüğünden

beri süt içmeyi seven Şirin, otlakların bulunduğu yer
uzak olduğundan süt bulmakta zorlanmaktadır. Sonunda Ferhad adında bir
mühendis çağrılarak meseleyi halletmesi emredilir. Ferhad Şirin' i görür
görmez tutulur ve aklı başından gider. Kendini sahralara vurur, kısa
zamanda ünü her tarafa yayılır. Bunu haber alan Husrev hırsından ne
yapacağını
bilemez. Ferhad'ı ayağına çağırarak ona hazineler
bağışlayacağını, Şirin' den vazgeçmesini söyler.
yöresin tolu genc ü mal ederler
zer ü sımile mal-a-mal ederler (179a/8. satır)
"[Ferhad'ın] çevresini hazine ve mallarla donatırlar,
bezerler."
a1Ja bod bir güher vermiş idi Bal.<:
ki yeksan idi l.<:atında zerrile bak (179a/9.

altın

ve

gümüş

satır)
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"Allah ona [Ferhad'a] parlak bir cevher
altın ve toprak onun gözünde birdi."

[Şirin'i] venniş,

bundan

dolayı

Sevdadan vazgeçme uğruna para ve hazine bağışlama durumu genel
olarak klasik kurgusal anlatıda kötü ve zengin olan karakterin davranışıdır.
Ancak burada bu davranış ana hikayemize konu olan baş karakterin
davranışı olarak karşımıza çıkar. Husrev, hikayenin bu bölümünde iki
sevgiliyi ayınnaya çalışan kötü bir karakter olarak tasvir edilmiştir.
Husrev, kendisinde hiçbir zaman gerçek anlamda hissetmediği Ferhad'ın
platonik ve ulvi aşkını kıskanmış, onu güçlü bir rakip gibi algılamıştır.
dedi 'ış~ işi ~atunda necedür
eyitdi 'arş-ı 'alIden yücedür (179b/6. satır)
"[Husrev] dedi ki aşkın büyüklüğü sende ne
gökyüzünden yücedir."

kadardır,

[Ferhad] dedi ki

2.4. Vicdan
Ferhad'ın

hazineleri reddetmesi üzerine Husrev, başka bir çozum
bularak Ferhad'a ordunun rahat geçebilmesi için Bisütün Dağı'nı
delmesini teklif eder. Teklif edilen iş başanlacak gibi olmadığından
Husrev, Ferhad'a dağı delmesi halinde Şirin'den vazgeçeğini vaat eder.
Ferhad, yare kavuşma ümidiyle teklifi heyecanla kabul eder. Şirin kendisi
için dağlan delmeyi göze alan bu yüce aşığı gönnek için Bisutun Dağı'na
gider. Bu ziyareti ve Ferhad'ın dağı azimle deldiğini öğrenen Husrev bir
çare arar. Husrev, Ferhad'ın çok üzüleceğini bile bile vicdansızca
Ferhad'a Şirin'in öldüğü haberini gönderir. Haberi alan Ferhad bu acıya
dayanamayarak intihar eder.
çü Ferhad 01 keHimı güş ~ıldı
sanasın zehr-i ~atil nüş ~ıldı (193b/2. satır)
"Ferhad [Şirin'in öldüğü] haberini duyunca zehir içmişe döndü."
revan etdi boşanmış bigi bağdan
külüngin elden ü gendüyi tağdan (193b/3.

satır)
http://www.turkdilleri.org/
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gibi yürüyüp gitti,

"

bir hayat sunmayıp sürekli acı çektirdiği
Husrev, Şirin' e bir türlü
gibi, ona kendisinden çok daha aşık bir başka insanla beraber olabilme
fikrine dahi tahammül edememiş, bu sebeple de Ferhad'ın ölümü pahasına
ondan kurtulmanın yollarını aramıştır.

Husrev karakterinin toplum tarafından kabul görmeyişinin diğer bir
sebebi de bazı davranışlarının toplumun dini hassasiyetine ters düşmesidir.
Husrev, içki meclislerinde sarhoş olup cariyelerle gönül eğlendiren bir
karakterdir. Bunun dışında, Nizami' de anlatıldığı şekliyle hikayenin
sonunda, Zerdüşt dinine mensup Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarı
olan Husrev, Hz. Muhammed'in onu İslam'a davet için gönderdiği
mektubu yırtmıştır.
dedi kimdür MuQ.ammed ki ede ferman
vere ben lIusrevü1J namına busran (38a/9. beyit)3
"Muhammed kim oluyor ki ferman buyurarak benim gibi bir padişahın
namını hüsrana uğratıyor."
Şeyhilnin

eserinde bu bölüm hiç bulunmamaktadır. Bilindiği üzere
Şeyhi, eserini tamamlayamadan vefat etmiştir. 4 Şeyhl'nin bilinçli olarak
mı bu mevzuyu atladığı, yoksa ömrü vefa etmediği için mi bu bölümü
yazamadığı merak konusudur. Cemali, esere yazdığı zeylde (eklemede)

4

Bilal Aktan, Rumi-Şirin u Perviz (İnceleme-Metin-Dizin), Öncü Kitap, Ankara
2007, s. 134.
Faruk. K. Timurtaş, Şeyhi 'nin Husrev ü Şirin 'i İnceleme-Metin, Edebiyat Fakültesi
Basımevi, 1963. s. 29.
http://www.turkdilleri.org/
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Şeyhi'nin Husrev ile Bozorgümid 5 arasında geçen hikemi konuşmayı
yazdığı sırada öldüğünü

kaydeder. Elimizde daha doğru bir kaynak
olmadığına göre, Cemali 'nin söylediklerine şimdilik itimat ederek
Şeyhi'nin hikayenin bu kısmına gelmeden vefat ettiği söylenebilir.
Nitekim kalan kısımlar daha sonra mektup faslıyla birlikte 16. yüzyılın
başlannda Rumi adlı bir şair tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir. 6
Dolayısıyla, Şeyhi tarafından aktanImasa da, konu Türk edebiyatında
işlenmiştir. Halkın büyük çoğunluğunun ve devlet büyüklerinin Müslüman
olduğu düşünüldüğünde, mevzu toplum tarafından peygambere hakaret
olarak algılanmış ve bu sebeple hikayeye ve özellikle Husrev karakterine
rağbet edilmemiş olabilir.

3. Sonuç
Husrev ü Şirin hikayesindeki Husrev karakteri aşk hikayelerinde
alıştığımız ana karakterin dışındadır. Bu farklılık toplumun değerlerine ve
yapısına ters düşmüş olacak ki Husrev ü Şirin hikayesi ve dolayısıyla
Husrev karakteri toplum tarafından pek bilinmemektedir. Bazı anlatılarda
ise Husrev arka plana itilerek Ferhad karakteri ön plana çıkanImış, Ferhad
ile Şirin adında yeni bir hikaye yaratma ihtiyacı hissedilmiştir. Bu durum
şüphesiz Husrev'in aşık olmaktan ziyade eğlence düşkünü, kadınlara zaafı
olan, sadakatten yoksun, gerektiğinde hırsı uğruna masum bir insanın
canına kastedebilen, kıskanç ve sadece kendini düşünen bir karakter
olmasından ileri gelmektedir. Husrev'in toplum tarafından kabul
görmeyişinin bir sebebinin de Hz. Muhammed'in mektubunu yırtması ve
İslam'a girmeyi reddetmesi olduğu düşünülebilir. Ancak bu durum
kanımızca daha çok müelliflerin bu konuyu eserlerine alıp almaması
sonucunu doğurmuştur. Toplumun genelini düşünecek olduğumuzda asıl
Bozorgümıd,

Hüsrev'in akıl hocasıdır. Hikayenin sonunda Husrev ile Bozorgümld
arasında soru-cevap şeklinde ilerleyen kainata ve yaradılışa dair felsefi konuların
görüşüldüğü uzun bir bölüm bulunmaktadır.
Bilal Aktan, Rumi-Şirin u Perviz (İnceleme-Metin-Dizin), Öncü Kitap, Ankara
2007.
http://www.turkdilleri.org/
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sebep Husrev'in aşk ya da şehvet, sadakat, hırs ve kıskançlık, vicdan ve
din gibi toplumsal değerleri oluşturan kavramlara ters düşen özellikleridir.
Husrev karakteri klasik kahraman anlayışına ters düşmekte, toplum
gözünde aşıklık mevzusunda örnek alınacak ve yüceltilecek bir karakter
olarak görülmemektedir. Bu sebeple de bir aşk hikayesinin başkahramanı
olmayı hak etmemektedir.
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