Uveysiy
(Marglan, 1779 -1845)

19. asrda Kokand'da üç büyük aire yetimitir:
Üveysiy, Nadire, Mahzune. Bunlardan halk arasnda en
çok ün kazanan Üveysiy'dir. Onun sanatkârane
yazlm, çok duygusal gazelleri halk arasnda Fergana
hafzlar ve arkclar tarafndan sevilerek okunmutur.
Meselâ, o zamanlarda okunmu bir ark:
Zebâninifini ketürgil, ey eker - leb toru güftâre,
Neçükkim, merhamet olsun nece mendek dil-efgâre,
iiri bu günlerde de hâlâ okunmaktadr.
Onun iirleri Nevaî, Babür, Mereb, Turdi, Fur-kat
gibi okul kitaplarna dahil olunmutur. airenin
Mehnet-u elemlerge mübtelâ Üveysiymen, Qayde
derd eli bolse, ânâ Üveysiymen, stedim bu
âlemni, tapmedim vefa ehli, Barçadin yumub közni
müddea Üveysiymen.
diye balayan iirini, yine Anar (nar) hakkndaki iirini
okur yazar her bir Özbek biliyor.
Üveysiy mahlasyla iirler yazan airenin asl ismi
Cahan'dr. O, Kokand Hanlnn kültür ehri olan
Marlân'da Çilduhtere (Krk kzlar) sokanda, aydn
bir ailenin çocuu olarak domutur. Babas Kaynar
Divanann
asl
Kasan
ehrindendir.
Annesi
Çinnibibi'dir. Annesi özel okul sahibi olup kzlarn
okutmutur. Cahan annesinden tahsil alm, kendisini
yetitirmitir. Türkçe ve Farsça iirler yazarak,
gençliinde öhret kazanmtr. Nevaî, Câmiy, Fuzulî,
Bedii'den çok ey örenmitir. Önce annesine yardmc
olarak, mektepte kzlara ders vermi; sonra, kendisi
ayrca okulda kzlar okutmutur. 17 yanda Marlanl
Hac Han'la evlenmi; çocuklar: kz Kuyahan (Gün,
Güne), olu Muhammedhân'dr. (Fergana ilinde
eskiden oul ve kzlara sevgi ifadesi olarak "Han" sözü
isimlere eklenirmi.)
Hokand Han Narbatabek olu Umerbeke
Marglan valiliini vermiti. Mehur Han air Umer
Han (Amiriy) ei Nadirey'le yeni evlendii senelerde
Marlân'da yaamlar. Cahan Atn (Bayan öretmene
atn denir) in kardei arkc Ahun Umerbek'in
saraynda besteci olarak görevliydi; ko-

cas Hachan Umarbek'in yakn ortaklarndan idi.
Umerbek'in hanm Nadire iirde tannmaya balamt.
Saraydaki arkadalar Kökebibi, Kazuhan Üveysiy'i
saraya davet etme teklifinde bulunurlar. Üveysiy
sarayda yaamaya balar. 1809'da Hokand Han
Âlimhan öldürülür ve yerine küçük kardei Umarbek
Han tayin edilir. Üveysiy de Hokand'a gider. (Ailesiyle)
Nadirey'le Hokand topraklarn gezerek, milletin
yaama tarzn iyice tanm olur. Kocas ölünce dul
kalr; sarayn ileri gelenleri öhretli aireyle evlenmek
üzere ona büyük deer verirler. Fitneler çkarsalar da, o
kimseyle evlenmek istemez. Umer Han ölünce, tahta
çkan olu Madal Han (1822-1842'de Han olarak
Hokand' yönetmi) aireye ilgi göstermez. 1842'de
Buhara Han Emir Nasrullâ Hokand'a hücum ederek
bask ve talan yapar, büyük aire Nadire'yi katlettirir.
Üveysiy'den dört "Divan" kalm, torunlarnca
saklanmtr. O el yazmalardan alnan nüshalar Andican'da, kütüphanede mevcuttur. Bu el yazmalara
dayanarak, Andicanl âlimler Haimcan Razzakov ve
Ganican Abdullayev, Üveysiy "Divan"m hazrlamlardr. Kitap Takent'te Edebiyat Neriyatnda
1963'te yaynland. Ondan önce, Üveysiy "Divan"
Özbekistan Fenler Akademisi tarafndan hazrlanm ve
1959'da yaynlanmt.
airenin Andican'daki el yazmasnn birisinde
5628 beyit iir vardr, ikincisinde 2093 beyit mevcuttur.
1963'te yaynlanan divana birinci el yazma esas
alnmtr. Biz de aadaki iirleri o neirden aldk.
Yine Üveysiy'in "Karbalânâma" destan da mevcut
olup, bu eserde Hazreti Peygamber (S.A.V)
Efendimizin torunlar Hasan ve Hüseyin'in bandan
geçenler esas konudur. airenin baka bir tarihî destan
da vardr: "Vâkeât-i Muhammed Ali Han" adl bu
destan 19. Asr Hokan Hanlnda ortaya çkan
hadiseleri açklar.
Üveysiy'in eserleri 1950'den bu yana birkaç
antolojide, "Divan" eklinde de birkaç defa yaymland.
iirleri Özbek radyosunda ve televizyonunda sk sk
okunur; onunla ilgili tiyatro oyunlar ve sinema eserleri
de vardr. airenin adn tayan okul ve caddeler
mevcuttur.

GAZELLER

Çqdi can ten mülkidin hecrifide, canan, el vida,
Reven-i köz merdumim, ey mah-i taban, elvida.

Çkt cân tenimden ayrlk acnla, cânân, elveda,

Ten bilen can ubu kün qlse cüdaligge qabul,
Heç qleymu buler dil birle sozan, elvida.

Tenle cân bugün ayrl kabul etseler,
Hiç yapar m bunlar gönülle yakan, elveda.

Rek celladi meni öltürgüsi meate ça,
Körgüçe geyr ilkide zülf-i perian, elvida.

Kskançlk celladnn beni ölüme hazrlayaca andr,
Görünce bakasnn elinde perian saçlar, elveda.

Mur-i can pervaz eterdi kongeli gül ahige,
Qoymedi ul baban, ehli gülistan, elvida.

Can kuu çrpnrd korumak için gül dalna,
Koymad o bahçvan, gül bahçesinin ehli, elveda.

Terki q etti bugün, qlan ulus gavasidin,
Eylegen her kim bilen qldi pueyman, elvida.

Ak terk etti bugün, halkn yapt kavgadan,
Herkesten pimanlk getirdi, elveda.

Yar geyr eyleb seni, vesl ölmemi, ey uzlugim,
Mestlik camin yutey, qoyil giriban, elvida.

Yâr yabanc sayp seni, kavuma olmam, ey kendim,
Sarholuk kadehini içeyim, brak yakam, elveda.

Hecr bemari zeyif cismimni ta qldi helaq,
Derd-i yekserdur bugün öltürme, derman, elvida.

Ayrlk derdi zayf bedenimi helak etti,
Bamn tek derdidir bugün öldürme, derman, elveda.

Ey könül, meyhanedin mahrum ölen duvardur,
Rek çai naekibalide asan, elvida.

Ey gönül, meyhaneden mahrum olann ii zordur,
Kskanma zaman sabrszlkta aceleci, elveda.

Yar dahil qlse subhi veslie hicran tüni,
Veysiy qley erdikim, könlige erman, elvida.

Yâr dahil etse kavuma sabahna ayrlk gecesi,
Uveysî ederdi ki, gönlünde arzu, elveda.

Bari barmu aidine barmaqqa, ey qan-i adab,

Cismi var m yanna gitmeye, ey edepler oca,
Ben yok olsam, kapdaki köpeklerine cevap ver.

Men fena bolsem, eikin itlerie ql cevab.

Gözümün aydnlk gözbebei, ey parlak ay, elveda.

Zulmeti hicrande oldum veslini merdudidin,
Perdeni yüzdin kötergil bizlere, ey af tab.

Ayrln karanlnda öldüm, kavumay
reddetmenden,
Örtüyü yüzünden kaldr bizlere, ey güne,

Qan yutermen tenelidin, sakiya, rahm eyleil,
Qlmedi serab hergiz bir mui ul la'li nab.

Kan yutarm ben susuzluktan, ey sevgili, merhamet et,
Göstermedi bir serap, asla, ateperest o saf dudaktan.

Sebze qlmi hüsni baifiniki dehqan-i ezel,
Yadurub könlüm sehabin, eyleban çemim pürab.

Yeermi güzellik bahçesini ezelî çiftçi,
Yadrp gönlümün bulutunu, edip gözlerimi ya dolu.

Yar, hicranift çünan sabit erur ten mülkide,
Vaslifi anda besebate, misli sehrade serab,

Yâr, ayrlk acn açkça görülür bedenimde,
Kavuman öylesine sebatsz, sanki sahradaki serap.

Rekin bolmi mehelheld berim, ey nazuk beden,
tlerifie to'mee teley bugün, bolsun sevab.

Kskançlktan benim barm hasta olmu, ey nazik
bedenli, tlerine
yemek için vereyim bugün, olsun sevap.

Veysiy, sabr etgil bugün, fani bu umrun, baki(y) yoq,
Bul cehan yamur suvidur, umrun üstide hubab.

Uveysî sabret bugün, fani bu ömrün, bakîyok,
Bu dünya yamur suyudur, ömrün üstündeköpük

Aq elie yarini azari ibadet,
Ma'uq elie nutqi eker bari ibadet.

Ân eline, yârdan (ancak) azarlama,
Sevilenin eline, tatl sözler, bütün iyilikler.

Ef sus qlib ah-i sehergahi ql, ey dil,
Hura hemedin bolse dilefgari ibadet.

Yazklanp seher vakti ah çek, ey gönül,
Hepsinden daha ho olsa, ibadet gönül yaras-

Ul bülbül-i oride yuter qan keçe-kündüz,
Tan atquçe seven eser gülzari ibadet.

O talihsiz bülbülde yutar kan gece gündüz,
Tan atncaya kadar feryat eser snma bahçesinde.

Canan yüzini körgeli daim cedel ettim,
Tapqande közüm men' etar eyari ibadet.

Cânân yüzünü görmek için daima mücadele ettim,
Bulunca gözümü men eder yabanclar.

ebröz visal erine tileb, delbedi nazik,
Hecrinde könil közgüsi zengazi ibadet.

Gece gündüz kavumay arzu edip, nazik dilber,
Ayrlk acnla gönül aynas pasland.

Ger rehm qlib servi revan ötse eceb yoq,
Mendek nece resvasie reftari ibadet.

Eer acyp sevgili geçerse amamal,
Benim gibi nice rüsvay ettiinin (önünden).

Barim qanidin saçti közüm, boldi zirayet,
Lale demegilkim dili hunbari ibadet.

Barmn kanndan saçt gözüm, oldu ziraat,
Lâle dediim gönlümün kanl snma gözyalar.

Ummid tutub rehmetidin yler edim men,
Bir qatre-i aqim - duri ehvari ibadet.

Ümit ederek merhametini alardm ben,
Bir gözya damlam snma cevherinin incisidir.

Veysiyni bugün tayetidin eyleme ikve,
Ma'uk sifetin yazmegi, guftari ibadet.

Uveysî'yi bugün ibadetinden dolay ikâyet etme,
Sevdiinin özelliklerini yazmas, ibadet sözüdür.

Can qadrini kim bilmaanim, canime ef sus,
Canbermegenim aldide, iymanime efsus.

Cân kadrini bilmediinden, canma yazk,
Can vermediimden önünde imanma yazk.

Ta qoydi qadem qulbe-i veyraneme ul kün,
Ketmekke itab etgeni mehmanime efsus.

Viran kulübeme adm att o gün,
Gitmek için can atan misafirime yazk.

sterde seni Mecnun-i resva ekenimde,
Qan tökmegenim diyde-i giryanime efsus.

Seni istemek konusunda rüsvay Mecnunum,
Kan dökmeyen alayan gözlerime yazk.

Vaslin küni ehla közinge termülüb ölsem,
Köz alanim ul tiyre-i mücganime efsus,

Kavuma günü ehla gözüne bakakalp ölsem,
Bakakaldm o kara kirpiklerine yazk.

Özdifiki vefa resmin edeb ritesi birlen,
Ul cerh adu bul dil-i vayranime efsus.

Sen ki vefa iaretin edep ipiyle birlikte,
Sana böylesine balanan perian gönlüme yazk.

Bir ah edim könlüm ara mehveni hayali,
E fsus bugün, mülk-i Suleymanime efsus.

Bir ah idim gönlümde bir ay yüzlünün hayali,
Yazk ki bugün mülk-i Süleymanma yazk.

Ta bilmedi qadrin sir-i esrari Hudani,
Mahsus yetib Veysiy-i nadanime efsus.

Bilmedi kadrini, Allah'n esrarnn srrn,
Özellikle cahil Uveysî'ye yazk.

Makamifi rutbe-i idraq mecnunter barib bolmes,
Hususen men kebi batini kör-u ker barib bolmes.

Makamnn idrak rütbesi daha delilik gidilemez,
Özellikle benim gibi körlük ve sarlk batnna
gidilmez.

Yüzün mehrini de'vasin qlurmen roz-eb, hurid,
Eer da'vagerim qaine bemehzer barib bolmes.
Közüm hüsninge memnun, gerçi tapmem yol
hayalinge,
Dilimdin dil heriminge bugün beder barib bolmes.
badet seykeli birle dilin mir'atdin ravan,
Meni beheyr qoyunge, iimdür err, barib bolmes.
Libasi lacuverd üstiftde kördüm, mene, ey canan,
Bolur güstahlik, pirahenim ahmer, barib bolmes.

Yüzünün efkatini devasn isterim, gündüz gece, güne
Eer huzurunda davacysam hazrlksz gidilmez.
Gözüm güzelliinden memnun, gerçi bulamam yol
hayalini
Gönlümden gönlüne mahremiyetine bugün uykusuz
gidilmez.
badet cilasyla gönül aynam parlak,
Ben hayrszn yolunda, isimdir kötülük, gidilmez.
Elbisesi lacivert üstünde gördüm., bana, ey cânân,
Olur küstahlk, gömleim krmz, gidilmez.

Uveysiy qaifie barmesliini baisi uldur,
Çaqesde ah baz öltirse, ul yan yar barib bolmes.

Uveysî'nin yanna gelmemesinin sebebi budur,
Çakes*te ahbaz oturursa o tarafa yâr, gidilmez.

Cafa çekkenlere, canan, vefalig qlanifi yahi,
Esir-i q ölenlere ifalig qlanifi yahi.

Cefa çekenlere, cânân cefa göstermen güzel,
Ak esiri olanlara ifa vermen güzel.

Dili mecruhnin zahmie merhem bersefi, ey seyyad,
Hedef inge nian eyleb, yeralig qlanifi yahi.

Yaral gönlümün derdine merhem versen, ey avc
Yay okunla, nian alp yaralaman güzel. .

Müyesser bolse veslifi, çünki can bermekligimdin sofi,
Tenimdin der-mehel, canim, cüdali qlanin yahi.

Gerçeklese kavuman, çünkü can vermenden sonra,
Vücudumdan hemen, canm, ayrlman güzel.

Ne lazim yüz öürmek, tenedurmen, bergil, ey saki,
Kedeh ilkimge, endin ed-duali qlanifi yahi.

Ne gerektir yüz çevirmek, susamm., ver, ey sevgili,
Kadeh elime, ondan sonra dua etmen güzel.

Meni mehrum etib ehla közifidin, ey heridarim,
Meni erzan-u, gefletni behali qlanifi yahi.

Beni mahrum edip ehla gözünden, ey müterisi
olduum, Beni ucuz, gafleti pahal tutman güzel.

Bekasiz bildin endi bu cehan ra'nalerin, ey dil,
Barib meyhane küncide fenali qlanin yahi.

Deersiz sandm imdi bu dünya güzellerini, ey gönül
Gidip meyhane köesinde yok olman güzel.

Bugün yar elide qoyul, Uveysiy, or-u gavani,
Huda kazi bolan ça macerali qlanin yahi.

Bugün yârin önüne koy Uveysiy talihsizlik ve kavgan,
Allah kad olduunda maceralk olman güzel.

Bu alemge kelib bir ademikim, sürdi devran,
Bolubdur ubu dünya bul cehange turfe zindani.

Bu âleme gelip bir insan, sürdü hayat,
Olmutur bu dünya, bu cihana ilginç bir zindan.

Bila alman yarumu subh ikbalim visalidin,
Eda qldi meni bir dilrabani am-i hicrani.

Bilemem yârim mi kavuma geleceimin sabahnda,
hsan etti bana ayrlk akamnn dilberini.

barat-i gamimde ger hetaye bolse, avf etgil,
Sene bir zerre izhar eyley, ey ma'niler qani.

Eer kederimin ifadesinde hata varsa, affet
Sana bir zerre açklayaym, ey mânâlar oca.

Kel, ey hemdem, bugün sen hemnefesli isteme, lekin,
Tiriklik mende yoq, canange canim boldi kurbani.

Gel, ey dostum, bugün sen birlikte olmay isteme, lâkin,
Ben canl deilim, canana canm oldu kurban.

Tebiba, sen deva tapmekni qilme ihtiyarikim,
Muhebbet derdie heç kimse tapgen yoqdu dermani.

Ey tabib sen deva bulmaya çalma ki,
Sevda derdine hiç kimsenin bulduu yok derman.

Nikab-i sünbülifi içre yüzün timsali andakim,
Karanu keçeni reven etibdur mah-i tabani. ,

Sümbül saçlarnn içinde yüzün öyledir ki,
Karanlk geceyi aydnlatan parlak ay.

Uveysiy, e'tikad aleme qoymalik hatayidur,
Qalibsen ubu dünya içre, bilsen, misli mehmani.

Uveysiy, âleme inanmak hatadr,
Gelmisin bu dünyaya bilsen ki misafir gibisin.
MUHAMMES

Qadira, rahm eylegil men qulge, heyran olmesun,
Öz gedayifi saqle, her dergahde termulmesun,
Reven et em'in teriqat rahidin tayrilmesun,
Ta'n etib ehval-i zarime halayq külmesun,
Heç benden, yarab, öz sultanidin ayrilmesün.
Ne bolur dad eyledim, dadumge yetsefi, zülcelal,
Rehm qlsefi asi-cafi qullerin tapgey kemal,
Bilmedim geflet bilen ötti umrim mah-sal,
Taki sen bendem demey, men bende bolmaqlik mehal,
Heç menden, yarab, öz sultanidin ayrilmesün.

Ey Allah 'im, merhamet et ben kuluna, akn olmasn,
Kendi dilencini koru her yere bakakalmasn,
Aydnlk eyle mumunu tarikat yolundan çkmasn,
Perian hâlimle sitem (alay) edip insanlar gülmesin,
Hiçbir kulun, Yârab, kendi sultanndan ayrlmasn.
Ne olur imdat istedim, imdadma yetisen, Zülcelâl,
Merhamet etsen de isyankâr ve cefa eden kullarn olgunlasa
Bilmedim gafletle geçti ömrüm ay yl
Eer sen kulum demeseydin benim kul olmam imkanszd,
Hiçbir kulun, Yârab, kendi sultanndan ayrlmasn.

Dilbera, qinde kün-künden fuzundur hasretim,
Munisim derdin bolubdur, gemlerin hem ülfetim,
Ya ilaha, bermesefi sen mene ubu hacetim,
Berhem urey ta behit-u dozehifini geyretim,
Heç benden, yarab, öz sultanidin ayrilmesün

Ey dilber, aknla günden güne çoalyor hasretim,

Zikr etib, tile nihan derdimni qüdim akar,
Bilmedim men ul sebebdin bir gemim boldi hezar,
Ta muyeyyendur sene sirrim, eya hacetberar,
Qoyme nadan ilkide men telbeni köp har-zar,
Heç benden, yarab, öz sultanidin ayrilmesün.

Söyleyip dilimdeki gizli derdimi ettim aikâr,
Bilmedim ben bu sebepten bir kederim oldu bin,.
Malûmdur sana srrm, ey dilekleri veren,
Brakma cahilin elinde ben deliyi çok permeperian
Hiçbir kulun, Yârab, kendi sultanndan ayrlmasn.

Zerre-i hecrifvge yüz hurid-i taban arzimes,
Qaddi dalinge tümen sarv-i hiraman arzimes,
Bergen azaringe yüz min lutf-i sultan arzimes,
Qatre-i heyvanine hem can-u iman arzimes,
Heç benden, yarab, öz sultanidin ayrilmesün.

Ayrln zerresine yüz tane parlak güne demez,
Servi boyuna onbin salnan servi demez,
Ettiin azarlara yüzbin sultann lütfü demez,
Canllnn damlasna da can ve iman demez,
Hiçbirkulun, Yârab, kendi sultanndan ayrlmasn.

Körsetib gül yüzini, devane qlmalik nedür,
Gah veslin em'ine pervane qlmalik nedür,
Yane hicran derdie hemhane qlmalik nedür,
Bes, ulus halqi era efsane qlmalik nedür,
Heç benden, yarab, öz sultanidin ayrilmesün.

Gösterip gül yüzünü deli etmek nedir,
Bazen kavuma mumunu yakmak nedir,
Peki ayrlk derdine evde olmak nedir,
Tamam, ele güne efsane yapmak nedir,
Hiçbir kulun, Yârab, kendi sultanndan ayrlmasn.

Yüz neva birle figan qilmak mene ermes ecib,
Tapmedim derdimge daru, keldim, ey hazik tabib.
Ne bolur men murdeni öz cayifie qlsefv kerib,
Talibi avvareni metlubi boleymu nesib,
Heç benden, yarab, öz sultanidin ayrilmesün.

Yüz sesle feryat etmek bana acayip deil,
Bulamadm derdime ilaç, geldim, ey usta tabib,
Ne olur, ben ölüyü kendi yerine etsen yakn,
Avare talibin talebi olacak m nasip,
Hiçbir kulun, Yârab, kendi sultanndan ayrlmasn.

Qaysi til birlen deyersen: bendemen, ey purfunah,
Qaysi dil birlenki talib bolesen, könli siyah,
Qaysi sözlerin bilen dem-dem qlursen ah-ah.
Haq rizasie boyun süngü, sene putipenah,
Heç benden, yarab, öz sultanidin ayrilmesün.

Hangi dille söylersin: Kulum ben, ey günahkâr,
Hangi dille talib olursun, gönlü kara,
Hangi sözlerinle ara sra çekersin ah,
Hakkn rzasna boyun e, o senin Yaratcn
Hiçbir kulun, Yârab, kendi sultanndan ayrlmasn.

Bölme, dil, nevmid, ayed qadirim rehm etse qa,
Al bu pendim, ey könil, nar içre boleysen hera,
Salmeil her qoye özufini, eya sen bari ta,
Ubu fen etken edi Veysiyni ezmi çün Quya,
Heç benden, yarab, öz sultanidin ayrilmesün.

Olma, gönül, ümitsiz, eer Rabbim merhamet ederse,
Al bu öüdümü, ey gönül ate içinde olacaksn helak,
Sokma her yola kendini, ey sen bar tal,
Bu bilgi çkarmt Uveysî'yi gerçek aydnla,
Hiçbir kulun, Yârab, kendi sultanndan ayrlmasn.

ÇSTANLER

ÇSTANLAR (iirli Bulmacalar)

1
Ul ne gumbezdur eii tuynugidin yoq nian,
Nece gulgunpo qzler menzil eylebdur mekan.
Sindurub gumbezni qzler halidin alsem haber,
Yüzlerige perde tartilik tururler bari qan.

O ne biçim kümbettir kapsndan girecek nian yok,
Nice gül renkli kzlar yerlemitir içine.
Yarp kümbeti kzlarn halinden alsam haber,
Yüzlerine örtü çekmi dururlar barlar kan.

Srdan derdin olmutur, gamlarm ise arkadam, ,
Yâ lahi, kabul etmezsen sen benim bu dileimi,
Deiecek cennet ve cehennemle ilgili gayretim,
Hiçbir kulun, Yârab, kendi sultanndan ayrlmasn.

(Nar)

/enar/ 2
kki mahbubini kördüm, bir-birisin körmegen,
îkkisinin ortesige, dostler, ql smegen.
/künvetün/ 3
Ul nedurkim, ehddin tatlik erür hummarge,
htiyar etsem saterni, kirmegey bazarge.
/Uyku/

ki sevgili gördüm, birbirini göremez
kisinin arasna, dostlar, kl smaz.
(Gece ve Gündüz)
O nedir ki, baldan tatldr tiryakiye
Satmak istersen girmez pazara.
(Uyku)
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