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ÖZET
Bu çalmada Türkçe ve Kürtçe Mem u Zin mesnevisi ile Fuzûlî’nin Leylî ve
Mecnun mesnevîsi tahkiye özellikleri açsndan karlatrlacaktr.
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THE COMPARSON OF TURKISH AND KURDISH MEM U ZIN AND
FUZUL’S LEYL VÜ MECNUN
ABSTRACT
In this study, we are going to compare Mem u Zin (in Turkish and Kurdish)
with Fuzuli’s Leyli vü Mecnun according to recount characteristics.
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Mem u Zin mesnevisi, tahkiyevî bir metin olarak eski bir Mem-i Alan
(Alanl Mem) adl bir halk hikâyesine dayanmaktadr. Dou ve Güneydou
Anadolu bölgelerinde yaygn olan bu halk hikâyesi, 1695 ylnda Ahmed-i Hânî,
1730 ylnda da Bitlisli Ahmed Fâik tarafndan mesnevi eklinde kaleme
alnmtr. Ahmed-i Hânî’nin eseri 1968 ve 1975 yllarnda M.Emin Bozarslan;
Ahmed Fâik’in eseri ise 1969 ylnda Srr Dadabilge tarafndan Lâtin harfleriyle
ve günümüz Türkçesiyle beraber neredilmitir. Ahmed Fâik’in eserinin yazma
nüshasnda batan eksik sayfa veya sayfalar vardr. Ahmed-i Hânî’nin eserinin
nerinde ise baz beyitler atlanmtr. Ahmed-i Hânî’nin eseri 2364, Ahmed
Fâik’in eseri ise 1056 beyitten olumutur. Her ikisinin vezni de “Mef’ûlü
mefâ’ilün fa’ûlün” dür.
Ahmed-i Hânî’nin eseri, münâcât, na’t, sebeb-i te’lif, dibâce ithaf, kabile
tasviri, gerçek ak hakknda mülâhazalar, esas hikâye ve hâtime bölümleriyle,
bir mesnevide bulunmas gereken bütün özellikleri ihtiva eder. A.Fâik’in eserinin
ba ksm eksik olduu için, asl hikâyeden önceki ksmlar hakknda fikir
yürütmek mümkün olmamtr. Ne yazk ki Srr Dadabilge’nin elinde bulunan
ve bizim de ulama imkân bulamadmz bu nüshadan baka bir nüshasyla
ilgili her hangi bir bilgimizin olmad Ahmed Fâik’in eserinin, sebeb-i telif
ksmnn ortaya çkmas, bu iki eser arasnda yaplacak mukayeseye ciddi
katklarda bulunulmas konusunda önemli olacaktr.
K MEM U ZN HKÂYESNN MUKÂYESES
Birisi Kürtçe, dieri de Türkçe olan bu iki hikâyenin genel özelliklerinin
mukâyesesiyle, Kürtçe hikâyenin Türkçe hikâyeye ne kadar tesir ettii ortaya
çkacaktr.
Kürtçe Mem u Zin’de Ana Hatlaryla Vak’a
Botan Beyi’nin Zin ve Sti adl iki kz; vezirinin Tacdin, Divan katibinin de
Mem adl bir olu vardr. Bir nevruz töreni esnasnda Tacdin, Sti’ye, Mem de
Zin’e ak olur.Tacdin ile Sti evlenir. Mem ile Zin’in evlenmesine Beyin kapcs
Bekir türlü hilelerle engel olur. Mem ve Zin, birbirlerinden ayr ve çeitli aclarla
dolu günler geçirmektedirler. Fakat iki âk, Tacdin’in de yardmyla zaman
zaman buluurlar. Bekir, Beyi Mem’e düman edip Mem ile Zin’in evlenmesine
engel olmak üzere, Bey’i Mem’e kar kkrtr. Mem ile Zin’in akn Mem’e itiraf
ettirmek üzere bir satranç oyunu düzenlenir ve Mem, Zin’i sevdiini Bey’e itiraf
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eder. Bey Mem’i hapse attrr. Zin baylr. Dad ve Sti, Mem’e affedildiini
söylerler. Fakat Mem zindanda ilâhî ak tatmtr ve bu akla ölür. Tacdin, o
kzgnlkla Bekir’i öldürür. Mem ile Zin ayn mezara konur ve Bekir’in cesedi
ayak uçlarna gömülür.
Bir vakit sonra, Mem ve Zin’in mezarlarnn bandan servi ve çam aac
çkar ve birleeceklerken, Bekir’in mezarndan çkan ardç aac aralarna girer.
Türkçe Mem u Zin’de Ana Hatlaryla Vak’a
Zin’in evlenmelerine Beko (Bekir) ‘nun engel olmas bu evlilie engel olmak
için ba vurulan hileler, satranç oyunu düzenlenmesi, Bey’in Mem’i hapse
attrmas; Mem’in hapiste ilâhî ak bulup ölmesi, arkasndan Beko’nun
öldürülmesi ve Zin’in de ölüp Mem ile ayn kabre konmas; Tacdin’in Beko’yu
öldürmesi ve Mem’in mezarnn yanna gömülmesi metin halkalar ve sralanlar
Kürtçe Mem u Zin ile ayndr. Sadece,Türkçe Mem u Zin’de âklarn ölümünden
sonra, gençleri Yahya adl birisinin, rüyasnda, Mem’i cennet ülkesinin padiah,
Beko’yu da kapcs olarak görmesi farkll vardr.
ahs kadrolar
Kürtçe Mem u Zin’de, Botan Beyi Zeyndin, Zin, Sti, Mem, Tacdin ve Bekir
vak’ann esas kahramanlardr. Dad (Hayzebûn), Çeko (Çâker) ve Arif (bu ikisi
Tacdin’in kardeleridirler) ikinci dereceden yönlendirici ahslar olarak karmza
çkarlar. Vak’a içinde, Bey’in olu Girgin, elçi, büyücü, nedimeler, hizmetçiler,
askerler ve Mahkûmlar, dekoratif unsurlar olarak yer alrlar. Vak’a kuruluunda,
Bey ve Bekir olumsuz rol ile kar gücü olutururken, dierlerinin tamam tematik
gücü olutururlar.
Türkçe Mem u Zin’de de ayn ahs kadrosu mevcuttur. Her iki mesnevide
de, ahslarn özellikleri ayndr. Yalnz, Kürtçe Mem u Zin’de Mem ve Tacdin’in
babalar da, meslekleriyle beraber zikredilirken, Türkçe Mem u Zin’de bu yer
almaz.
Mekan Tasviri
Her iki hikâye de, corafya itibariyle Güneydou Anadolu’da geçer; özel ve
ad bilinen mekan olarak da, Botan ve Cizre ehirleri, Cudi da ve Dicle nehri
zikredilir.
Dar mekânlar açsndan, Bey’in konann bahçesi, konak zindan gibi
yerler tasvir edilir.
Demek ki, her iki mesnevinin de geçtii mekân ayndr.
Zaman
Her iki mesnevinin vakasnn olu zaman hakknda, metinde dorudan ip
ucu bulunmamaktadr. Ancak, Kürtçe Mem u Zin’de geçen “kahvehane”
kelimesinden, Ahmed-i Hânî’nin, olay, en azndan 16.asrn ikinci yarsnda
geçmi gibi kabul ettiini anlamak mümkündür. Çünkü kahve ve kahvehane
gelenei Anadolu’da 1553-1555 yllarnda balamtr. Her iki eserde de, vak’a
zaman, kronolojik zamana paralel olarak geliir. Gençlerin birbirlerini
görmesiyle balayan vak’a, Zin’in ölmesiyle sona erer. Her iki eserde de vak’a
zamannn bir veya bir buçuk yl olduu anlalmaktadr.
Mesnevilerde, akam, sabah, gündüz ve tan vakitleri tasvirleri, kiilerin ruhî
özelliklerini aksettirecek bir ekilde yaplmtr.
Mesnevilerin Sosyal Zeminleri
Türkçe ve Kürtçe Mem u Zin mesnevileri, sosyal zemin itibariyle, ehirlere
yerlemi kabile veya airet toplumlarna dayanmaktadrlar. Bu airetin
tekilatlanmasnda gelenee paralel bir durum vardr: Bey ve ailesi, yönetime
katlan yardmclar ve yönetilenler. Kürtçe Mem u Zin’de geçen, divan, kapucu,
suba ve mehter gibi yönetimle ilgili terimler Türkçe Mem u Zin’de zikredilmez.
Her iki eserin de geçtii sosyal muhit, sünnî Müslüman akîdelerin geçerli
olduu bir yap özellii gösterir. Buna, mesnevilerde kullanlan âyet ve hadisler
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delil olarak gösterilebilir.
Dil ve Üslup
Kürtçe Mem u Zin, zaman zaman Farsça intiban uyandracak bir dil
özellii tar. Ahmed-i Hânî, eserinin Kurmanç azyla yazldn söyler. Fakat,
eserde, 25-30 fiil ve bir o kadar da edat ve dier unsurlarn dnda, kelime
hazinesi Farsça ve Arapça unsurlarla doludur.
Türkçe Mem u Zin, asrnda geçerli olan bir dille yazlmtr. Zaman zaman
Arapça ve Farsça kelime kullanmnn artt görülürse de, eserin dili oldukça
sade bir Türkçedir.
Her iki metinde de, dorudan anlatm teknii hâkimdir; ancak, zaman
zaman olaylarn younluk kazand ve gerilimin artt sahnelerde, dolayl
anlatmn da younlat görülmektedir.
Yap Mukayesesi
Klâsik Mesnevilerin yap özelliklerinden birisi olan ve esas hikâyeden önce
yer alan ksmlar, Türkçe Mem u Zin nüshasnda, yapraklarn kopmasndan
dolay bulunamadndan, bu ksmn bir mukayesesini yapmak imkânszdr.
Fakat esas hikâye ksmnda, pek çok yap özellii birbirine benzemektedir. Her
iki mesnevide de, bölüm balklar bulunmakta ve bu balklar bir nevi, o
bölümün özeti mahiyeti arz etmektedir. Her iki mesnevi de, dinleyici huzurunda
okuma amacyla yazld için, zaman zaman, dinleyenlerin dikkatlerini
tazelemek üzere, sâkîye hitap beyitleri vardr ve bu beyitler, ekseri hikemî özellik
tarlar. Bu beyitlerde yazar, okuyucunun azndan sâkîye hitap ederek dünya,
ak, felein vefaszl gibi konulara temas eder.
Bir yap özellii olarak, vak’a kuruluu ve metin halkalarnn sralannda,
paralel zaman veya birbirini takip eden zincirleme zaman dizilii, her iki
mesnevide de ayndr. Bu iki mesnevinin yap itibariyle ayrldklar tek nokta,
duygu ve heyecann artt anlarda, Türkçe Mem u Zin’de gazel tarznda iirlere
müracaat edilmesidir. Ahmed Fâik’in hâle münâsip olarak araya yerletirdii ve
vak’a bütünlüünü bozmayan bu gazellere veya buna benzer bir yap özelliine
Ahmed-i Hânî’nin eserinde rastlanmaz.
MEM U ZN LE LEYLÎ VÜ MECNUN MUKÂYESES
Leylî vü Mecnûn mesnevisinde vak’a Kays’n doumu ile balar. Kays
okula gider ve Leylâ ile karlar. Aralarnda bir ak doar. Bunu, Leylâ’nn
annesi olumsuz bir ekilde karlar. Leyla okuldan ayrlr ve "Mecnûn"adyla
anlmaya balayan Kays üzülür. ki ak, bir gün çemezarda karlarlar.
Mecnûn çöllere düer. Babas derman olur ümidiyle Kabe’ye götürür. Fakat
Mecnûn, Allâh’tan derman deil, akn arttrmasn diler. Mecnun çöle döner.
Vahî hayvanlarla dost olur. Leylâ ile bn-i Selam evlendirilmek istenir. Nevfel iki
genci birbirlerine kavuturmak ister ve hatta Nevfel’in askerleri ile Leyla’nn
babasnn askerleri savar. Bu savata, Mecnûn, sevgilisinin babasnn
ordusunun galip gelmesini ister. Mecnun dilenci ve kör klnda Leylâ’ya gelir.
Leyla bn-i Selâm ile evlenir. Devreye Zeyd girer. Babas, olunu ikna etmek için
çöle gelir; baaramaz geri döner ve ölür. Zeyd iki genci birbirlerine kavuturmak
için gayret sarf eder. Bu arada bn-i Selâm ölür. Leyla, bir kervanla giderken
yolda perian birisine rastlar ve onun Mecnûn olduunu anlar. Mecnûn artk
Leylâ’nn akndan da öte bir ak tatmtr, Leylâ’ya kar müstanidir. Bir
müddet sonra Leylâ ölür. Bunu duyan Mecnun, Leylâ’nn mezarnn bana gelir
ve o da ölür. Zeyd rüyasnda, Leylâ ile Mecnun’un cennette birbirlerine
kavutuklarn görür.
Vak’a ve ahs Kadrosu Mukayesesi
Mem u Zin’de esas vak’a, Mem ile Zin’in ak etrafnda kurulu ise de,
Tacdin ile Sti’nin evlenmeleri olay eserin banda önemli bir yer tutar. Leylî vü
Mecnûn’da bu tür bir metin halkalar dizisi yoktur. Mem u Zin’de evlenmeye
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kar olan Bekir veya Beko’dur; Leylî vü Mecnûn’da ise Leyla’nn ailesidir. Mem’e
yardmc olan ahslar, Zin’in dads, Tacdin, Arif ve Çeko (Çaker)’ dir. Mecnûn’a
yardmc olanlar, Nevfel ve Zeyd’dir. Tacdin ve Nevfel, sosyal statü itibariyle,
birbirlerine benzerler. Tacdin de yönetici snftandr, askerleri olduuna göre
Nevfel de yöneticidir. Müellifler, halledilmesi zor bir iin olumlu sonuca ulamas
için, yönlendirici ahslar olarak, sosyal statüsü olan ve yaptrc güce sahip
ahslar tercih etmilerdir.
Leylî vü Mecnûn’da, sevilen kz (Leylâ) bir bakasyla evlendirilerek gerilim
arttrlmtr, Mem u Zin’de bu tür bir kurgu sergilenmemitir.
Leylî vü Mecnûn’da, Mecnûn’un babas, zaman zaman yönlendirici ahs
rolüyle görülürken, Mem u Zin’de yönlendirici ahs, Zin’in babas olan Bey’dir.
Mem’in âilesi vak’a boyuncu hiç görülmez.
Zin’e kavuamayan Mem, Cudi dana gider, Mecnun ise çöllere. Her iki
âk da aklarnn olumsuz seyretmesi sebebiyle, kendilerini tabiate atarlar ve
yalnzl tercih ederler. Bu bir nevi, toplumdan kaç ve tabiata dönü
psikolojisidir. Her ikisindeki pastoral atmosfer ayndr.
Mecnun’dan uzak günlerinde, arkadalaryla fakat çou zaman yalnz
bana çemenzarda inzivaya çekilen Leyla gibi, Zin de derdini dads Hayzebûn,
kardei Sti ile paylar; bir gece de mum ile dertleir.
Mem, Zin’e kavumak için Bekir ve Bey ile mücadele ederken, Mecnun
pasif bir direni içindedir, Mecnun adna Nevfel mücadele eder.
Mem bir bakasyla evlenmez, Leylâ bn-i Selam ile evlenir. Mem, Bey
tarafndan cezalandrlmak üzere zindana atlr; yani bir bakas tarafndan
cezalandrlr; Mecnun ztraba taliptir; kurtarmak isteyenlere kar direnir; çöl
tercihi kendisinindir. Mem’in cezalandrlma süresi snrldr; Mecnun kendisine
snr koymamtr. Ne var ki her iki ân da sonu ölümdür, sevdiklerinin de...
Ancak, Leyli vü Mecnûn’da kadn kahraman önce ölür, Mem u Zin’de erkek
kahraman... Her iki mesnevide de, erkek kahramanlar, ölmeden önce,
mecazî/beerî aktan hakikî ilâhî aka geçerler.
Mem u Zin mesnevilerinde, iki ân ölümden sonra öbür dünyadaki
hayatlaryla ilgili bilgiler vardr. Leylî vü Mecnûn’da da ayn durum Zeyd’in
rüyas ile anlatlr. Gençlerin ölümlerinden sonraki durumlar, Türkçe Mem u
Zin ile Leylî vü Mecnûn’ de, ortak motif olan rüya ile anlatlmtr.
Yaplarnn Mukayesesi
Her iki metin de klasik mesnevi ekliyle yazlmtr ve vezinleri ayndr: Mef
‘ûlü me fâ’i1ün fa’ûlün.
Ahmed-i Hanî’nin eserinin nüshas tam olduu için, klasik bir mesnevi
olarak Leylî vü Mecnun ile mukayese edilirken, esas hikayeden önceki ksmlar
bire bir karlatrmak mümkündür. Her iki mesnevide de, klasik edebî gelenein
belirledii dinî muhteval ksmlar, sebeb-i te’lif gibi fasllar mevcuttur. Bu ksm
ve fasllarda, her iki mesnevide de muhteva birbirine yakndr.
Türkçe ve Kürtçe Mem u Zin’lerde ve Leylî vü Mecnun’da, her metin
halkasnn banda yer alan mensur balklar, o ksmn bir cümlelik özeti gibidir.
Leylî vü Mecnun’da bu balklarn secili olmas, Mem u Zin’den ayrc bir
özelliktir.
Mem u Zin ile Leylî vü Mecnûn’un yap birlii arzettii bir dier özellik de
sâkîye hitap ksmlardr. Gerek Türkçe Mem u Zin’de ve gerekse Kürtçe Mem u
Zin’de, tpk Leylî vü Mecnun’da olduu gibi, vak’a arasnda, okuyann sâkîye
hitap ksmlar vardr. Bu beyitlerin, metnin toplulua okunmas esnasnda,
dinleyicilerin dikkatlerini tazelemek üzere söylendii yukarda belirtilmiti.
Müellifler, bu beyitlerde, dünyann fanilii akn mahiyeti, insanlarn tabiat,
içkinin özellikleri gibi konularda hikmetli sözler sarf ederler.
Leylî vü Mecnûn’da, metin halkalarnn sonunda bulunan "Temâmî-i
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Sühan" balkl beyitler, Mem u Zin’de yoktur.
Ahmed Fâik’in Mem u Zin’i ile ortak yap özellii gösteren gazeller, Ahmed-i
Hânî’nin eserinde görülmezler. Fuzulî de, Ahmed Faik de, duygu ve heyecann
younlat, ayrca gerilim unsurunun artt yerlerde olay, mesnevi üslubuna
göre daha youn ve imaj dünyas daha zengin olan gazelle anlatma yoluna
giderler. Ahmed-i Hânî bunu yapmaz. Bir açdan, anlatma probleminin bir
özellii olan bu tercih, gazellerin bal bana bir bütünlük arz etme özelliiyle
beraber vak’a ak içinde organik bir bütünlük arz ettii için, karmza bir yap
unsuru olarak da çkmaktadr.
Türkçe Mem u Zin ile Leylî vü Mecnûn’daki gazellere örnek olmak üzere,
ölüm sahnesinde söylenen gazelleri verebiliriz:
Leylâ öldüünde, Mecnûn, onun kabri banda u beyitle balayan gazeli
söyler:
Yand cânm hicr ile vasl- ruh- yâr isterem
Derd - mend-i frkatem dermân- dîdâr isterem
Mem öldüünde, Zin u beyitle balayan gazeli söylemitir:
Andelîb-i rûhumuz gülzârn eyler ârzû
Perr ü bâlin açd can dildârn eyler ârzû
Dikkat edilirse, her iki âk da, ölen sevgililerin arkasndan, ona kavumak
istemektedirler. Fuzûlî, bunu “istemek” fiilliyle dile getirir, Ahmed Faik “arzu
eylemek” ile. Her ikisinde de, klâsik Türk iirinde en çok kullanlan kafiyelerden
biri olan –ar kafiyesi kullanlmtr.
Hikâyelerin Sosyal Zemini
Leylî vü Mecnûn ve Mem u Zin hikâyelerinin her ikisi de airet/kabile
geleneinin yaand sosyal zeminlere dayanmaktadr. Yalnz, Leyli vü Mecnun
hikâyesi, Arabistan çöllerindeki göçebe bir kabile hayatn aksettirirken, Mem u
Zin, Güneydou Anadolu’da ehre yerlemi bir kabile hayatna dayanr. Fakat
yerleik de olsa, göçebe de olsa, her iki kabilenin yönetim ekilleri, sosyal
münasebetleri ve deer yarglar ayndr ve her iki hikâye de monark merkezlidir.
Anlatma Problemi Mukayesesi
Fuzûlî, eserinde hâkim anlatc olarak bir üçüncü ahs kullanr:
Dihkaan- hadîka-i hikâyet Sarrâf- cevâhir-i rivâyet
Ma’nâ çemeninde gül dikende
Söz ritesine güher çekende
Klm bu revide nüktedânlk
Gül-rîzlik ü güher-feânlk
Buna göre, anlatan veya aktaran Fuzûlî’nin kendisi deil, bir üçüncü
ahstr. Ayn durumu Ahmed Fâik’in eserinde de vardr:
Nakl eyledi nâkilân- esrâr Bu kssay râviyân- ahbâr.
Ahmed-i Hânî’de de benzer bir durum vardr. O da eserin kayna olarak
Mem-i Alan hikâyesini her ne kadar zikretmeyip, hikayenin orijinal haliyle
kendisine ait olduunu iddia etse de (s.76-77), esas hikayeye geçtii ksmda:
Nakkâe sahîfeye hikâyet
Nakkâde sebîkeye rivâyet
Keâ b v terh-i resm ü âyîn
Le da b vi terz-i derb ü tezyîn
Go: Pâdiâhek zamâne sâbk
Ra bu di hkûmeta xwe fâik
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“Hikâye sayfasnn yazcs, rivayet tablosunun eletiricisi, u planla resim
ve tablo çizdi, u tarzda kalb bast ve süsledi. Dedi ki: Geçmi zamanda bir
padiah, çkt, hükümdarlnda üstün olarak” (s.80-81)
Her iki mesnevide de, anlatma problemi, dinleyici huzurunda okunan halk
hikayelerindeki anlatma problemi ile ayndr. Halk hikâyelerinde de, hikâyesini
anlatmaya balayan kii, sözlerine, “Nâkilân- asar ve râviyân- ahbâr öyle
rivayet iderler kim…” klie cümlesi ile balar.
Sebeb - i Te’lif Mukayesesi
Fuzûlî, eserini, Anadolu’dan gelen airlerin, Türkçe’de mükemmel bir Leylî
vü Mecnûn hikayesi olmadn söylemeleri üzerine kaleme aldn söylerse de
asl amacnn hakikat talebiyle tuttuu mecaz yolunda, efsane bahanesiyle
srlarn açklamak olduunu; bu yüzden Leyla ve Mecnûn’un dilinden kendi
derdini anlatmak olduunu öyle söyler.
Tutsam taleb-i hakîkatde râh- mecâz
Efsâne bahanesiyle arz etsem niyâz
Leylî sebebiyle vasfn etsem âgâz
Mecnûn dili ile etsem izhâr- niyâz
(s. 18)
Ahmed-i Hânî de eserini benzer bir sebeple kaleme aldn öyle söyler:
erha xeme dil b kim fesâne
Zine ü Meme b kim bahâne
“Zin ve Mem’i bahane ederek gönüldeki derdin erhini klaym” (s.72-73)
Ahmed Fâik’in eserinin ba ksm elde olmad için yaz sebebi
mukayesesi yapma imkan bulunamamtr.
Örnek Metin Mukayesesi
Türkçe ve Kürtçe Mem u Zin ile Leyli vü Mecnun arasnda, metin
mukayesesi yaplarak müterek ve farkl taraflarn belirlemek gerekir.
Önce Türkçe ve Kürtçe Mem u Zin’den bir bölümün mukayesesini
yapalm. Mukayesesi yaplan bölüm, Mem ile Zin’in, Bey’in konanda
bulutuklarnda, avdan dönen Bey’in konana gelmesiyle, Mem ile Zin’in güç
durumda kalmalar karsnda, Tacdin’in evini yakmas sahnesidir.
Ahmed-i Hânî, bu sahneyi 24 beyitle, Ahmet Faik ise 29 beyitle
anlatmtr. Her iki müellif de, metin halkasnn banda, durumun vehâmetini
sezen Tacdin’in hayretini ifade eden bir beyit söylemitir. Arkasndan, durumu,
etrafndaki dier ahslarn ve bilhassa Bey ve Bekir’in sezmemesi için Tacdin’in
gizlice Mem’e ne olduunu, her iki air de “iaret, muamma; remz îmâ” kelimeleri
ile sorduunu belirtirler.
Takip eden beyitlerde, her iki âir de Mem’in cevap olarak, hrka ve
abasnn altndan bir ey gösterdiini ve bunun bir saç olduunu söyler. Ahmedi Hânî bu saç, Tatar miskine ve boncuklu ylan bana; Ahmed Fâik ise sadece
ylana benzetir. Ahmed-i Hânî, bu beyitten sonra, Tacdin’in duruma vâkf
olmasn anlatan bir beyit söyler; Ahmet Fâik’te bu yoktur. Her iki âir de
bundan sonra, Tacdin’in aceleyle eve gitmesini ve kars Sti ile konumasn
anlatr. Ahmed-i Hânî, Tacdin’in evine hmla girmesini tasvir eder. A.Fâik’te bu
tasvir yoktur. Tacdin’in eiyle konumasnda, Ahmed-i Hânî,ilk sözü Sti’ye
söyletir ve hâlinin ne olduunu ve telann sebebini sordurur. A.Fâik ise, önce
Tacdin’i konuturur ve fedakarlk, evden-barktan ve maldan geçme zaman
olduunu; Ahmed-i Hânî ise bunu Sti’nin konumasndan sonra söyletir. Bu iki
eserin bu olaydaki farkll, Ahmed-i Hânî’nin, Tacdin evini yakarken
çocuklarnn da yangnda yanmasna hiç temas etmemesi; A. Fâik’in ise,
fedakârlklarnn büyüklüünü göstermek üzere çocuklarn da yangnda
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brakmalar konusunda Sti ile Tacdin’in tarttrmasdr. Ayrca A.Fâik yangn
söndürmeye Bey’in de gittiini; yangn esnasnda Mem’in de yangn yerine
gittiini söyler. Ahmed-i Hânî’de böyle bir izah yoktur.
Her iki mesnevinin de bu ksmnda ortak bir beyit vardr. Bu da. Mem’in
Zin’e saraya gitmesini söyledii beyittir. Bu beyit Ahmed-i Hânî’de öyledir.
Ra be tu here herem-sarâye
Da ez b çim ar u nidâye
"Kalk sen harem sarayna git, ben de atee ve feryada gideyim" (s. 309-310)
Ayn beyit A.Faik’te öyledir:
Kalk sen yürü harem sarâya
Ben hem gidem âte ü nidâya
(s.110)
Ahmed-i Hânî ile A.Fâik’in metinlerinde yangn ksmnn mukayesesi de
göstermitir ki, metin halkasnn ilenii birbirine yakn gibi görünüyorsa da
baz farkllklar vardr. Örnek olmak üzere her iki eserden, ilgili bölümü buraya
aktaryoruz.
Ahmed-i Hânî eserinde Mem’i kurtarmak için halkn dikkatini baka yere
çekmek amacyla Tacdin’in kendi evini yakmasn öyle anlatr:
Tacdin fkh ku bezme bûse
Pr zewq u sefa u ey u nûe
Mem zede b xusse u melâle
Çu balve u go “Bira ! Ç hâle?”
Emmâ b iâret u memmâ
Prsi, u Meme b remz u îmâ,
Deste xwe di huçka ebâye
Keâ ü ecâyibek numâye
Ditin du kezi j miske tâtâr
Mânende du ser b muhri ehmâr
Gerdây di paxla Meme ‘da,
Mem mâyi di heybet u xemeda
Zâni ku qewi xrâbe ehwâl
Ra bu b lez,u bezi u çu mâl
Nâgeh b xezeb ku çu j derda
Zâni Stye dgel xeber da
Goti: Te ç hale ey Tehemtn!
Tacil- çiye kiye te djmn?"
Gor:"Ra be Sti! Ku mn derenge
Iro me dgel ve mâle cenge
Tfle xwe xlas b çt mâl
Mâl bo mn.u ha jbo te mendâl
Sermâyeye umre zendegâni
Yâni Mem u Zin b dlgrân
Mâyine di werteya belâye
Mn qesde ku ez b kim ruhâye
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Xel ve d’kujt âgre b ave
Ez de ve kujm b âr ave"
Mâla xwe j renge qewme Zerdet
Da âgr u gaziye xwe râhet
Âr ku di grte xan u mânân
Wi grte bi gazi-yu fixânân
Eqwam u qebal u eâr
Bilcmle bezine defe âr
Âgâh- ku bun emir u xlmân
Xali krn ew sera ü dîvân
Ew ]i ku bezine we heware
Wi mttehemi we göte yâre:
"Tacdin-i te di ç.reng edâ kr?
Musa l me behre xem zwâ kr
Ra be tu here herem-serâya
Da ez b çim ar u nidâye"
Zin ra bu u çuye xelweta xas
Tacdin- ne ma ne cl.ne palas
Esbâb u tecemml u define
Emlâk u cewâhr u xezine
Blcmle d’reya brâye sotn
Lew navi bi genci tete gotn
“Tacdin bakt ki meclis karktr, çok zevkli, safal, elenceli ve içkilidir.
Memo fazlasyla kederli ve üzgündür, Ona doru gitti ve dedi ki: “Karde, ne
haldir?” Fakat iaret ve muammayla sordu, Memo da iaret ve imayla, elini
abann yeninden çekti ve ona acayip bir ey gösterdi: Tacdin, tatar miskinden iki
saç örgüsü gördü; iki boncuklu ylan ba gibiydiler. Büzülmütü Memo’nun
koynunda, Memo kalm heybet ve gam içinde. Tacdin, durumun çok fena
olduunu anlad. Kalkt çabucak ve koarak eve yolland. Aniden hmla kapdan
içeri girince, Sti durumunu anlad ve kendisiyle konutu. Dedi ki:" Halin nedir
senin, ey kahraman! Nedir telan, kimdir sana düman?" Dedi ki: "Kalk Sti! Geç
oldu benim için, bugün bu evle savam var benim. Çocuunu kurtar, ev gidecektir,
Ev benim olsun, al sana çocuk. Hayatmn, ömrümün sermayesi, Yani Memo ile
Zin, ar bir durumda, Belann bataklnda kalmlar, benim amacm onlar
kurtarmaktr. Bakas atei suyla öldürür.” Ben ise atele suyu öldüreceim
Sonra, Zerdüt kavmi gibi evini, atee verdi ve yükseltti feryadn. Ate evini
sarnca, o da feryada ve figana balad. Kabileler, airetler ve herkes, hep birlikte
atei söndürmeye kotular. Bey ve hizmetçiler de haberdar olunca, boalttlar o
saray ve de bahçeyi. Onlar da o feryada kounca, o sank öyle dedi yare:
“Gördün mü, Tacdin nasl defetti? Musa, önümüzde gam denizini kuruttu. Kalk sen
harem sarayna git, ben de atee ve feryada gideyim.” Kalkp özel dairesine gitti
Zin, kalmad ne bir elbisesi, ne de bir kilimi. Tacdin’in elbiseleri, güzellikleri,
hazineleri, mülkü, mücevherleri ve defineleri, hep kardeinin urunda yakt.
Bunun içindir ki ad iyi söylenir" (s.308;313)
Gene, Tacdin’in kendi evini yakarak halkn dikkatini baka yere çekmesini,
Ahmet Fâik u beyitlerde dile getirir:
Tacdin Mem’i gördü çünkü gamdan
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Mem yanna azm edüp o demden.
Remz ile su’âl edüp bu hâli
Âyâ ne bu gussann me’âli
Mem çekti zuhûra ol abâdan
Setr olduu hrka vü kabâdan
Dü zülüfleri misâl-i su’bân
Oldu zîr-i libâstan nümâyân
Çün bildi bu râz ol yegâne
Sür’at ile kld azm-i hâne
Çün erdi eve diyüp Sitti’ye
Ol râh- fenâda râsitiye
Eyitti Sitti’ye ki imdi ey cân
Etsem gerekem bu mâl tâlân
Terk idiserem bu hânümân
Simden geru neylerem bu cân
Sitti ana eyitti ey nûr-dîdem
Noldu sana kande erdi ol gam
Bildir bana kim nedür bu uslûb
ol ite nola merdûd u matlûb
Tacdin gine kld lutfu tekrâr
Durma, Sitti sen, bu tfl kurtar
Divan- Emir içinde Zin Mem
lal ile pây balu pür-gam
Ben idiserem bu beyti ihrâk
Ol fitneden olsun anlar itlâk
Sitti ki iitti ol kelâm
Bildi ki nedir bunun merâm
Tacdin’e cevâb edüp ki ey yâr
Gel eyle sadâkatin sen izhâr.
Mehûr olasan bu halka ey cân
Ta hare kadar denülsün ol ân
Ol râha fedâ bu tfl u hâne
Yansun o da nâm ola cihâna
Gû etmedi Tacdin ald tfl
Sittiyle çkp sarâya kfl
Âtele urunca kld efgân
Eytti medet ey ar-i Bohtan.
Feryâd u figâna kld âgâz
Heybetle düürdü ehre âvâz.
Ta erdi emîre nâle vü dâd
Eytti ne durursuz eylen imdâd
Halk eytti kim ey emîr-i âdil
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Sizlerle olur bu ugul hâsl
Siz anda olsun ki cümle aret
ol ite kla hücûm u gayret
Makbûl- Emîr olup bu tedbîr
Kalkup yola azm edüp cihângîr
Beg etti çünkü râha azmi
Hevetledi nasdan o bezmi.
Mem gördü o bezmi çünkü hâlî
Mecnûn gibi oldu lâ’ubâlî.
Eytti Zin’e ey nücûm-i eflâk
Tacdin bizi gamden etti bî-bâk.
Kalk sen yürü hem harem-sarâya
Ben hem gidem âte ü nidâya.
Zin salnp etti râha azmi
Hicr-i Mem’e zulmet etti bezmi.
(s. 108-113)
Bir dier metin mukayesesini de, Mem ile Mecnun’un mecazi/beeri ak
merhalesinden geçip ilâhî aka ulamalarna anlatan ksmda yapalm.
Ahmed-i Hânî, affedilen Mem’e, bu haberin ulatrlp Bey’in kendisini
çardn söylendiinde, beylik ve vezirliin mecazi olduunu; bunlarn
hepsinin bir hayal oyunu olup bo ve fani, sonuçsuz ölüme mahkum eyler
olduunu söyler ve kendisinin beylerbeyinin (Allah )huzuruna çktn; onun
fakirlerin de hükümdarlarn da hükümdar olduunu, dier kudretleriyle
beraber zikreder. te bu kudret sahibi Allah, onlar görülmeyen âlemde
evlendirip ebedîletirmitir. Bu yüzden bu dünyann kavuma nimetinden yüz
çevirmitir. Onlarn düünü cennet bahçesinde meleklerle yaplacaktr. Mem bu
sözlerinden sonra ölür. Ahmed-i Hânî, bu istina ve ilahi aka geçi sahnesini u
beyitlerle dile getirir.
Ev mir u weziriya mecâzî
Ev u’bede u xyâlebâzî
Bilcmle betâl u be beqâne
Be âqbetn, hemi fenâne
Mire ku mrn hebt, ne mire
Ma’zûl hebt, ewi esire
Em çune nuzure Mire mirân
Wi hâkime hakîm u feqirân
âhinehe mir u pâdiâhân
Bexendeye tuhmeta gunâhân
E çe kiri neynka cemâle
Tira xwe numa b zlf u xâle
Fânose beden kiri mtellâ
Teda ji merâ kiri tecellâ
Ew Mire hekime Zlcelâl’e
Be ezl ü texeyyr ü zewâle
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Tezwic-i krn di âlema xeyb
Te’bîd- krn b emre lareyb
Bâkûre u bâxe zz u hazîn
Sed kr- ku bikr ü serfirâzîn
Hââ ku di ve serâye tâni
Be cennete Edne câwidânî
Heywân sfet em b kin znâye
Behutde di meskene fenâye
Ter-dâmen u ser-nigûn ü merdûd
Sermende b cine pee Ma’bûd
Ma’bûd- jbo me hor u xlmân
Tezyîn kirine di bâxe Rdwân
Ew mntezrn l rhleta me
Fexre di kn ew b dawata me
Le cennete âqân cudâye
Mi’âde lqâye kibriyâye
Alitre ew j baxe Rdwân
Na kuncne wi çu hor u xlnân
Hevi di kn em ewi j Ma’bûd
Nnn me b xeyre wi çu meqsûd
Gava ewi kr temenni âxr
Dergâh- ve bu l ber wi hâzr
Teyre ku qefes l ber ve bûyî
Ew renge fin, weki ne bûyî
Deste xwe j gayde gl ksândn
Çenged- dile xwe ra weândn
ehbâz- j qeyde merkeza fer
Perwâz- kr u gihite Zil’er
“Bu

mecazi beylik ve vezirlik, bu sihir ve hayal oyunlar” hepsi bo ve fânidi;,
sonuçsuz ve ölüme mahkumdur. Ölümlü olan bey, bey deildir, azledilebilen bey
esirdir. Biz beyler beyinin huzuruna çktk; o fakirlerin de, hükümdarlarn da
hükümdardr. O beylerin ve padiahlarn ehinâhdr. Günah ve töhmetleri de
balayan odur. O padiah ki güzelliin aynasn yaratmtr, Okunu zülüfle ve
benle göstermitir. Beden fenerini yaldzlamtr. Ve onda bize görünmütür. O
hikmet ve kudret sahibi bir beydir, Azledilmez, deimez ve zevalsizdir. Bizi
görünmeyen âlemde evlendirdi, üphe götürmeyen âlemde bizi ebediletirdi. Biz
azizlik ve naz bahçesinin turfandalaryz. Yüzlerce ükür ki bekâr ve bakireyiz,
alnmz açktr. Hââ ki bu fâni sarayda, ebedi Adn cennetine girmeden önce,
hayvanlar gibi zina edelim biz, beyhude yere bu fani meskende. Ve etei krlm
olarak, ba eik ve merdut olarak, Ve utanarak Allann huzuruna gidelim. Allah
bizim için hurileri ve cennet çocuklarn, Allah bizim için hurileri ve cennet
çocuklarn, Cennet bahçesinde süslemitir. Onlar göç etmemizi bekliyorlar, Bizim
düünümüzle övünüyorlar. Fakat âklarn cenneti ayrdr, Allah’ görmenin
yeridir. O, cennet bahçesinden daha yüksektir, Giremez oraya hiçbir huri ve
cennet çocuu. Biz onu diliyoruz Allah’tan, Çünkü ondan baka hiçbir maksadmz
yoktur.
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Mem, son dileini dileyince, derhal önünde kap açld. önünde kafes açlan
ku, öyle uçuverdi ki, sanki hiç yokmu. Ellerini toprak zincirinden çekti. Gönlünün
kanatlarn çrpt. ahin gibi yer merkezinin zincirinden, uçarak gidip Allah’a
kavutu” (s.410-415)
Ahmed-i Hânî’nin oldukça uzun tuttuu bu sahneyi A.Faik daha ksa
anlatr. A.Faik, eserinde Mem’in Bey’in aff karsnda mecazi ak ve âleme geçii
konusuna temas etmez; sadece,onun hapsedildiinde yüreini sonsuz bir acnn
kapladn, bunun üzerine mecâzî âlemden ümidini kesip yokluk âlemini tercih
ettiini ve devaml Allah’ zikrederek vakit geçirdiini öyle söyler:
Çâh içre ki Mem olundu mahbûs
Ümmîd-i gönülden oldu me’yûs.
Kesti çü mecâzîden ümîdin
Mahv etti fenâ yolunda gönün.
Zikr-i Hak ile müdâvim oldu
Merhabâ dile mukâvim oldu
Cândan oluben o râha âzim
Tavf-i gönüle olup mu’âzm.
Söz muhtasar u kâsr u güftâr.
Doruldu yola o tîz-reftâr.
Maksûda yetip tavâf kld
Kendin biliben avâf kld.
em-i dili yakt nûr- Gaffâr
Kalmad gönülde havf- Kahhâr
Pervâne-i cân görüp uâ’
Çizginmek için ol oldu sâ’i.
Bir bakmaya geldi em’ çün cân
Nefs an görünce etti efgân. (s. 166-169)
Mecnun’un Leyla’dan ve mecaz âleminden istinas ise, çölde Leyla ile
karlamalarndan sonradr. Mecnun, Leyla’y, Leyla da Mecnun’u tanyamaz.
Birbirlerine özelliklerini belirten iirler okurlar. Fakat Mecnun, mecaz âleminden
hakikat âlemine ve ilâhî aka ulamtr. Çünkü ona insanolu, vahi hayvanlar
layk görmütü. Fakat Mecnun aslnda hayvanlarla deil meleklerle berâberdi.
O, ylarca, tabiatn kucanda olgunlam ve çokluk (mecâzî âlem, kesret âlemi)
acsndan kurtulmu, dünya dertlerini terk etmiti; bedeni nur ile dolup
gösteriten uzaklam, iç temizliini elde edip mecâzdan hakikate ermiti.
Görünüe itibar etmiyordu, dünya naknda murad.bunu yapan nakkâ (Allah)
idi.
Fuzûlî, bu ve buna benzer özellikleri mesnevi eklinde ifade ettikten sonra,
doan gerilimi ve duygu yükünü daha iyi ifade etmek üzere, Mecnun’a bir gazel
söyleterek metin halkasn tamamlar. Fuzûlî, Mecnun’un istina ve ilâhî aka
geçiini öyle ifade eder:
Çün nefret-i err-nesl-i Âdem
Kld ana vaheti müsellem
Her vahî tutanda bir ferite
Yâr oldu ol Âdemî-irite
Zâhirde refîki vah ile tayr
Bâtnda melâ’ik ile hem-seyr
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Klmd Kemâl-i i’tidâli
Kesret eleminden an hâlî
Çekmezdi cihânda ol cihân-gerd
Endîe-i germ ü gussa- serd
Bilmidi cihânn i’tibârn
Yok yerine saym idi varn
Olmudu vücûd- pâki pür nûr
Alâyi-i ekl ü ürbden dûr
Tahsîl klup safâ-y sîret
Görmüdü mecâzdan hakîkat.
A’yâna yog idi i’timâd
Nakkâ idi nakdan murâd
Mevzûn idi tab’- nükte-dân
Her nüktede vâkf- ma’ânî
Âvâz idi besi mülâyim
Üslûbu dürüst usûlü kâ’im
Tahrîr ile her çekende âvâz
Kulara tutard râh pervâz
Gâhi gazel ü gehi kasîde
nâ klup ol sistem-resîde
Sûz ile okurdu gâh u bî-gâh
Bir nice azîz annla hem-râh
Yazarlar idi temâm- i’rin
Okurlar idi müdâm i’rin
Biz cihân ma’mûresin ma’nîde vîrân bilmiüz
Âkbet gencin bu vîrân içre pinhân bilmiüz
Ger özün dânâ bilür taklîd ile sûret-perest
Âlem-i tahkîkda biz an nâ-dân bilmiüz
Bî-haberler erbet-i râhat bilirler bâdeyi
Biz hakîm-i vaktiz an dökmüüz kan bilmiüz
Bilmiüz kim mülk-i âlem kimseye klmaz vefâ
Ol zamandan kim an mülk-i Süleymân bilmiüz
Ayru bilmisin Fuzûlî mescidi mey-hâneden
Sehv imi ol kim seni biz ehl-i irfân bilmiüz (s.371-374)
SONUÇ
Mem u Zin mesnevileri, yap, konu, tür, ekil, dil ve üslup itibariyle klâsik
mesnevi geleneinde, çift kahramanl ak hikâyeleri bal altnda mütalâa
edilmesi gereken eserlerdir. Konusunu eski bir Mem-i Alan halk hikâyesinden
alan bu eserler vak’alarnda ve mekân unsurlarnda gerçekçi anlaylarn ar
bast birer mesnevidirler. Ahmed-i Hânî’nin eseri ile A.Faik’in eserinin yazl
tarihleri arasnda 35 yllk bir fark vardr. A.Faik’in eserinin ba taraflar elimizde
olmad için, Ahmed-i Hani’den ve eserinden haberdar olup olmadn anlamak
zordur. A.Faik, eer A.Hânî’nin eserini biliyorsa, sebeb-i telif ksmnda zikretmi
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olabilir.
A.Faik’in eserinin, Ahmed-i Hânî’den tercüme olup olmad konusunda
yaplan incelemede, bir kaç beytin dnda benzerlik görülmemitir. A.Faik’in
eserinin hacmi Ahmed-i Hânî’nin eserinin yars kadardr. Ancak, A.Faik baz
metin halkalarnda, olay, Ahmed-i Hânî’den daha uzun tutmutur.
Mem u Zin ile Leyli vü Mecnun mesnevisinin yazlmalar, zaman olarak her
ne kadar 150-200 yllk bir farkllk gösteriyorsa da, her iki mesnevi de, genel
yap olarak birbirlerine benzerler. Bunda, klâsik mesnevi türünün geleneksel
özelliinin ve bireysel edebiyatn örnek alc tavrnn birletirici rolü
görülmektedir.
Fuzûlî’nin eserinde, vak’ann ak içinde, kahramanlarn hâlet-i
ruhiyesine münasip youn anlatml gazeller vardr. Ayn durum A.Faik’in eseri
için de geçerlidir, Ahmed-i Hani, bu tür bir anlatma ba vurmaz.
Leyli vü Mecnun, göçebe airet/kabile gelenei toplum yapsn aksettirir.
Mem u Zin de, airet/kabile sosyal yaplanmasna dayanmaktadr. Ancak Mem
u Zin, ehre yerlemi bir sosyal dokunun izlerini tar.
Mem u Zin’de, Tacdin ile Sti ve Mem ile Zin’in ilikileri eklinde iki önemli
olay vardr, Leyli vü Mecnun’da gerilim sadece Leyla ile Mecnun arasndadr.
Her iki mesnevide de, erkek kahramanlar, hikâyenin sonunda ilâhî aka
kavuurlar.
Gerek Leyli vü Mecnun’da ve gerekse Mem u Zin’de sevgililer bu dünyada
birbirlerine kavuamadan ölürler. Fakat Mem u Zin’de ilk ölen, erkek
kahramandr. Leyla vü Mecnun’da ise kadn kahraman önce ölür.
Bütün farkllklarna veya ortak özelliklerine göre bir deerlendirme
yapldnda, klâsik tahkiye geleneinin ferdî edebiyatta oluan temelleri
açsndan, üç mesnevinin de ayn sosyo-kültürel ortam ve anlay aksettirdiini
söylemek mümkündür.
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