ŞEYYAD SÖZÜ HAKKINDA ARA ŞTIRMA
F. NAFIZ UZLUK
Eflâkf Menâk ıbinde 4 yerde geçmekte olan Seyyâdân sözü hakkında burada aç ıklamada bulunmak istiyorum. XIV. as ır başlarında
Şeyyad Hamza diye ünlü bir şairin bulunmas ı, onun Yusuf u Zuleyha
isimli manzum eserinin T. D. K. taraf ı ndan bast ırılmas ı buna, ön söz
yazan D e h r i Dil çin Beyin Şeyyad anlam ı hakkı ndaki anlay ışı,
bahusus F u a d K ö p r ü 1 ü'nün Türk Edebiyatz Tarihi (Istanbul, 1926-28)
kitab ında ileri sürdü ğü iddia nı n mesnedsiz, indi kal ışı bizi şu satırları
karalamaya mecbur etti.
I. Say ın bilgin F u a d K öpr ü 1 ü ad ı geçen kitab ında (s. 308-9 da)
diyor ki :
"Şeyyad'lar şehirden şehire, kasabadan kasabaya gezen bir nevi
serseri dervi şlerdi ki, gerek şekil ve kıyafet, gerek itikad itibariyle
"Kalender-11er, Haydariler, Babailer„ gibi Bat ı ni zümrelerden ma'dut idi,,.
II. Dehri Dilçin diyor ki:
"L â m
Şeyyad Hamzaya isnad ederek Letaifine ald ığı iki fı kra
ile onu yalanc ı, boşboğaz, şeyhlik tasl ı yan bir ş arlatan gibi göstermek
istemi ştir. Doğrucası , Kamus da : S ı vamak anlam ı na gelen Şeyd kelimesinden Şeyyad şeklinde ve s ı vacı veya çok s ı vayıcı manâlarma
alınmış olan bu söz gerçek anlam ı ndan mecazi manâlara götürülerek
ötedenberi birçok müellifler taraf ı ndan L â m i rnin i şaret etti ği anlamlarda kullan ıla gelmi ş se de Şeyyad Hamza'n ı n gerek Yusuf u Zuleyhası nda, gerek manzumelerinde kendisinin ne müte şayy ıh ve ne de mülhid
ve şarlatanl ığını gösterir bir nokta yoktur,,. Ad ı geçen kitap, Istanbul,
1946, s. 7.
Didi sen misin ol şeyyâd- ı sâlüs
Küpe dü şüp diyen kenduya tâvüs "Ru şeni„
III. Cl. H u a r t diyor ki :
11 est claire que ce mot n'est pas ici dans son acception habituelle
de "fripon, fourbe,,; mais j'ignore quelle en est la signification. Les Saints
des Derviches Tourneurs. Paris, 1922, T. II, P. 255, Not. 1.
Bunun mealen Türkçesi: Aşikârd ı r ki bu kelime (yani şeyyad) burada mutad olan hilekâr, doland ırıcı anlam ında kabul edilemez, bunun
neye delâlet etti ğini ben bilmiyorum.
IV. Arapça-Türkçe Kamus mütercimi Ay ıntablı Ahmed As ı m
Efendi diyor ki :
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Al- işâdatu : hemzenin esresiyle bir şeyi yüksek sesle ça ğırmak manâs ı nad ır.... Esası n bildirdiğine göre i şâda : binay ı yüksek yapmak anlamı nadır. Sonra bir adam ın zikrini "an ılması n ı „ âli eylemek yani
âşikâr olarak medh ve sena ile me şhur ve namdar eylemek manâs ı na
kullan ı ldı.... bir kimseyi söylese ve te şhir eylese... bülend sesle, avazla
ça ğırsa. Kamus tercemesi c. I, s. 631 "1305 tab' ı .
V. Şirazl ı S a 'd i diyor ki :
a) Şeyyâdi giysuvan baft besûret•i aleviyan
' ) 9'23.
5•31::""
"bir şeyyad, saçlar ın ı Aleviler suretinde ördü. "Hicri 656 = 1258
y ılında telif edilen Gulistan'ı n birinci bab ı olan Padi şahlar ın siyreti,
32 ci hikâyedir. Gulistan'ı doğru, nefis şekilde basan E d i b A b d ü 1 m ua z z a m- ı Gerakân ı, Tahran 1310=1937, s. 53 deki notda Mekkâr u fribende
.15"; hiylekâr ve doland ı r ı c ı „ diye yazmaktad ı r.
ı.5\

b) Gulistan'ı "La Parterre de rose„ diye Frans ızcaya terceme ile
Paris'te bast ıran Ch. Defremery i şbu 32 nci hikâyeye bir hilekârl ık diye
şöyle ba şlıyor "Un impositeur,,. Notunda diyor ki : Le mot cheiyad,
ainsi que son synonyme moutecheiyd, manquent dans le Dictionnaires
de Freytag et de Richardson ( edit. de 1829 ). Le premier se trouve
encore employe dans le Tarikhi Guzideh, manuscrit. 9, Brueix, folio 178
recto ; et le second dans Mirkhond, Notices des manuscrit IX, 193, et
dans Khondemir, Habib assiyer, manuscrit 99, Gentil, t 11, f 23, r 118.
Le 6 paragraphe du 2 chapitre du Bostan est intitule : Aventure du
religieux avec l'impositeur effronte. cheyad ı choukh tchechm
(Edit.de Calcutte 1828 P. 67).

Bunun maalen türkçesi : Şeyyad sözünün müteradifi muta şayyit
olup Freytag ve Richardson'un lfigat ı nda bulunmamaktad ı r; (1829 tab ı);
ilk Şeyyad sözü Tarih-i Güzide yazma 9,178 ci varakan ın yüzünde, ikinci
Mutaşayyit kelimesi ise Mirhond'un yazmas ı nda IX, 193, Hondemir'in
Habibüssiyerinde yazma 69, keza Bostan' ın ikinci bab ını n 6 ıncı paragraf ında (Kerim Abidin Şeyyad ı Şoh çeşm ile hikâyesidir. Kalkuta,
1829 tab' ı, s. 67).
c) Gülistan' ı terceme eden Kilisli Muallim R i f a t, (Gülistan,
İ st. 1941, s. 85 te) 32 nci 'nikâyeyi bu şekilde dilimize çeviriyor :
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Ihsan ba ğı na düğüm vurma, falan riyakârd ı r, falan hile edicidir,
ihsana lây ık de ğildir diye, belki ihsan ı umumileştirir, her kim olursa,
olsun.
Bostan metni için Âmire tab' ı 1288, s. 48, Muhammed Ali Furu ği
Han tab' ı Tahran 1316=1937 s. 72, ikinci bab. Bostan şerhi, Sudi,
Âmire tab' ı 1288, C. 1, s. 382,'3.
VII. Gelibolu'lu Sururi diyor ki :
Kıssa hanlara da şeyyad derler. Pes bu bir laf ızdır ki
Rumda ve Acemde miistameldir.

VIII. Osküplü Ş e m diyor ki :
Şeyyad : nuhsend, zarif mânâs ınad ı r.
IX. Bosnal ı S u d i diyor ki :
Şeyyad : muhakkak kezzab yani yalanc ı mânâs ınadır. Bu vesile ile
Sur ur i ve Ş e m ye şiddetle hücum ediyor.
X. Ef lâ ki diyor ki:
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a) Nakl olunur ki bir gün Mutnüddini Per va n e (Anadolu Selçukilerinin meşhur veziri, Mevlânâ'ya kar şı yüce saygı gösteren bir zatt ır.)
büyük ziyafet verip memleketin ulular ı da toplanmışlard ı . Islâm Sultan ı
Rük nüddini K ı l ı c Arslan IV, de haz ır olmuş, sema' gece yar ı sına
kadar uzam ıştı . Sultan ın ayakta durmaktan beli a ğrımış, gizlice P e rv a n e'nin kula ğına e ğer sema' dursa, dinlenirim demi ş. Derhal Mevlânâ
sema'a son verip oturmu ş.
Halbuki Şeyh Abdurrahman-i- Şeyyad, henüz heyecanlar " şurlar„
ederek na ğralar vuruyormu ş. Sultan R ü k n ü d d i n çok s ı kılarak, Per v an e 'nin kulağı na, bu dervi ş ne s ıkı lmaz kimsedir ki öturmuyor, ona
hal, Mevlânâ'dan ziyade mi geliyor demi ş CL. Huart, Ibid. Paris
1918, T. I, P. 113.
b) Hüsameddin Çelebi'nin menak ıbı sonunda :
Çunanki İmam- ı -turbe vu Huffaz-u- Müezzin-u-Mesnevikhan-u- Şayyadan'u guyendagân-u(1.1
'N N

b j),

Hususi Kütüphanemdeki nusha 1306 tarihli ; Cl. Huart T. I, P. 255.
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c) Ulu Â r i f Çelebi Menkabalar ı arası nda Hüsamüddin Âyinedar
oğlundan şöyle söz açar :
,D y
)y jil;
Şayyad- ı-nadir-u-yari şair bud, gazelha khande, zevkha kerde bud.
H u a r t'ta bu ibare eksik, fakat gerek bizim nüshada, gerek di ğer
gördüğüm yazmalarda mevcuttur. Bu ibarenin türkçesi "nadir Şeyyad,
dost şair idi gazeller okumakta zevkler etmekte idi,,. Hikâye için Huart
T. II, 377.
d) Kezalik H â kf 'Eflük i'nin mahlas ı ' bendesi nakl eder ki: Uc
vilâyeti seferinden Laz ı k şimdiki Denizli' şehri havalisine yak ın geldiğimizde ashab ı m ız "dostlar ımız„ aras ı nda Said ad ı nda bir dervi ş
vard ı. Şeyyad'd ı. Yıllardı r ashab ı n sohbetinde, meclislerinde, türlü hizmetler görmekte idi ; Huart T. II, 425.
.ıy

Der miyan- ı-ashab- ı-ma Said nam dervi ş-f-bud, Şeyyad ve salha
der suhbet-i ashab bude, hidemat ı mutevafire numude. 5 Emir Abid
Çelebi menak ıbı ayn ı yer, s. 4
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Dam yan ında damım ıı
Yan ında harmanım ız
Erimiı şehre gitti
Oruç tutar . . . mız

Ş eyyad heman def'i cevap verüp der ki:
Uşte geldik ikimüz
Arkam ızda yiikümüz
Destur verin kadı nlar

Bayram etsin . . . . müz

Lâmii Latifeleri s. 46
,

Latife: Rivayet ederlerdi ki, Nasreddin Hocaya Rahmetullahi aleyh
bir gün Şeyyad Hamza: Behey Hoca nedir senin bu halin hemin âlemde
masharal ı ktı r kemalin der.
Hoca eydür : Ere bir hüner yeter, senin bari nen var iy ebter der.
Şeyyad eydür : Benim hiinerim çoktur, kemalime nihayet yoktur,
her gece âlem-i anâs ı rdan geçerim, evvelki felek serhaddine dek uçar ı m,
fele ğe aşa ğıdan yukar ı el ururam, safha•i felekte her ne varsa görürem der.
Hoca eydür : Hiç eline samur gibi yumu şak, tüylü bir nesne
dokundu mu?
Eydür, "Beli-evet,,.
Hoca eydür, Ol eline dokunan benim ta şaklarund ı r, s ı k ı tut der.
Kı t'a

Her sözün olsun der isen muteber-Âlem içre urmag ıl biyh ılde lâf
Çünki yoktur sende dani şden eser- İdemezsin ehli ilimle musâf,
"Lâmil Lâtifeleri„ 94.
İşte şu iki lâtifedir ki, Say ın Fuat K ö p r ü 1 ü'ye Şeyyad'Iar ı n,
serseri dervi ş, köyden köye giden seyyah olduklar ı n ı iddiaya yetki
veriyor. Kalenderi olduklar ı hakk ında ki k ıymetli buluşlar ı n ı n kayna ğı ,
pek tabiidir ki bizim için karanl ıkt ır.
Dü şüncemiz :
Yukarı danberi yazd ığı m tan ı klar aras ı nda Eflük i'nin Mevlânâ
Türbesinde bulunanlar s ı ras ı nda guyende yani okuyuculardan önce
andığı şeyyadlar hiç şüphe yok ki sonralar ı Mutrib ehli dedi ğimiz
sazlar ı çalanlard ı r. "Ney, kudum, rebab... gibi sazlar„ aksi takdirde
kalenderi, bat ıni, serserilerin M e vlâ n â türbesine sokulduklar ı n ı gösterir ki buna imkân bile tasavvur edilemez.
Sururi gibi eski bir müelllfin buna k ıssa-han Mut17 aƒ.e(•) T1.699 17f19„dileme
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Hele Cl. Hua r t' ın, ben bu kelimenin hakiki anlam ını bilemiyorum
demesi, irfan ını, izan ın ı anlatır.
Şu halde Şeyyad, ne Say ı n F u a d K öprül ü'nün iddias ı gibi
serseri, bat ıni kimselerdir, ne de muhterem D e h r i Dilçi n'in sand ığı
gibi sıvacı ve mübalâğa ile sı vayıcıdır.
Eğer elimizde, Seyf-i Serayi'nin terceme etti ği Gülistan nüshas ı
bulunsayd ı bu kelime üstünde en eski kaynaklardan birisini dahi şahid
getirirdik. Maamafih biz Hollanda'n ı n Leiden şehri Akademisi kütüphanesine yazd ı k, 355 TL. numaradaki Gülistan tercemesini fotoğrafiye
ettiriyoruz.
Bilhassa 793 tarihli Siyadet icazetnâmesinin alt ı nda şahitlik eden
yurdumuzun en yüksek tan ınmış Kad ı , Müftü, Mevlânâ makam ında
oturan Çelebinin imzas ı aras ı nda şeyyadlar ı n da bulunması , isimlerinin
sonuna bu şerefli unvan ı yazmalar ı, iki bilginimizin yan ıld ıkları n ı için
doğrular.
Risalei Tarifat sahibi Fakiri de Şeyyad ı K ı ssahan olarak etmektedir :
Bilir misin nedir dlemde Şeyyad
Çağırıp na're ura ide feryad
Gehi sala Alinin Zulf ıkarı n
Yı ka geh çenberin burc- ı hisarın
K ılıcın Hamza-i- sahib- k ırdnın
Salup cengini ide lenduhan ı n

Selçukiler devrinde Anadolu şairleri, F. Köprülü, Türk Yurdu Sene
14, Cild 1, No. 1, S. 32.
Şeyd sözü Mesnevi-i Şerif'de dahi geçiyor :
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Hususi Kütüphanemde eski bir nüshada
üstüne : ahmak sözü i şaret olunmuştur.
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— şeyd „ kelimesinin

