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şİRİN 'lESNEV İsİ

Abdulkadir ERK\I~'
Ferhad LI Şirin hikayesi. Hiisrcv ii Şiriu'in farklı bir uzantısı olarak onaya
çıkmış ve İslam Edebiyatı'nda asırlarea bü~iik ilgi toplamış ve birçok şair
tarafından kaleme alınmış bir mesnevidir. Konusu itibari: le tarihi bir gerçeğe
dayal1lr. Bu hikayenin kahramanlan hakkıııda bilgi veren tek ve en eski kaynak
"Taberi Tarihi"'dir.
Taberi Tarihi"nde, Sasani hükümdan Hünniiz'iin oğlu olarak geçen Hüsrcv,
iran büyükleri larafıııdan babası tahttan indirilerek kendisi tahta gCl,.ıniştir. Hüsrev
padi.şah olduktan yinni sene sonra Hz. Muhammed. Mekkc'den Medine'ye hi~Tet
eder. Medine'den Hüsrev'e mektup göndererek onu İslama davct eder, Hüsrcv bu
mektubu yırtmak.la kalmayıp. Yemen Bey'ine elçiler göndererek Hz. Muhaınmed'i
ortadan kaldınnalanın eınreder, Yemen Bey'i elçileri Hz. Muhammed'e gönderir
ve O'da onlan Hüsrcv'in ölümündcn soura elçilerin Yemen'c dönmelerine izin
verir. j
Hlisrcv padişahlık döneminde halkına daima ıulmetmiş ve hatta kendi
oğullarrm dahi zindana hapsettirmiştir. Hüsrev'in bu davranışlan sonucunda
İran'ın ileri gelenleri oğlu Kubad (Şiruye)'ı kışlartarak babasının üzerine salmalan
sonucu Şiruyc Hüsrev'i öldürerek İran hükümdan olmuştur. :
Hüsrev'in tarihi şahsivelini anlatan kanıaklarda Şirin için az ve birbirine
uyınayan kayıtlar bulunmaktadır.Şirin .den ilk defa bahseden Taberi Tarihi.
Hüsrev'in sahip olduğu eşyalan sayarkcn Şirini de onlar arasmda şu cümle ile
gösterir: "Ve anın bir cariyesi var idi ki adı Şirin idi. OL asırda andın cemile

yoğidi:"

H:i.bibü· s-siyer ve Ravzatü' s-sam ,4da ise Şirin hakkında değişik rivayetler
bulunmaktadır. Bu kaynaklara göre, Hüsrev genç bir şebzade iken İran'ın asil

beylerinden birinin cvine gidip gelirdi. Orada Şirin'le karşılaşır ve birbirlerine aşık
olurlar, Durumu anlayan evsahibi Şirin'in Hüsrev'le görüşmelerini yasak eder,
Ancak Şirin' in pannağll1da Hüsrev'in hediye etiiği yiiziiğü görür. Bunun üzcrlne
Şirin'in fırat nehrine anlıuasun emreder. Şirin kendini nellre atacak olan adama
yalvannca. adam onu nehrin sığ yerine bırakJT. Bu olay üzerinden uzunca bir süre
geçer ve Hüsrev kralolur. Bir gün Hüsrev'in ordusu tcsadü[en o yerden geçer.
Bunu fırsat biLen Şirin. askerlerden birine pannağındaki yiizüğü Hüsrev'e
göıünnesini istcr, Hüsrev yiizüğü görünce Şirin'i hatırlar ve Şirin'i Medayin'e
getirir, kendi hanesine dahil eder,
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Şirin 'in

kim ve nercLi olduğu konusunda kaynaklarda birbirini tutmayan
Bertels. Şirin 'in tarihi şahsiyetini ,,-Uerken Onun Enneni
olduğunu söylemi.ştir. Çünkü kayııaklarda Şirin 'in Hüsrcv'le evlenmeden önce bir
cariye olduğu ve bu da onun İran dışından getirildiğini göstennektedir. 5 Bunun
dışında Şirin' İn. Roma "LL Yunan ve Hıristiyan olduğu konusunda da görüşler
me"cuttur. Şirin nerdi ve kim olursa olsun. güzelliği ve zckisıyla Sasani
hükümdan Hlisrev-i Perviz ı1"nin ilgisini çekmiş ve onunla olağanüstü sayılacak
bir aşk yaşamış olacak ki z.aınanındaki ve daha sonraki tarihlerin ondan
bahsetmelerine sebep olmuştur.
Hikayenin üçüncü kahramanı olan Ferhad hakkında tarihi ka:\iuaklarda fazla
bahsedilmemiştir. Taberi. Ferhad'dan şöyle bahseder: "Şirin ol ayretdir ki Ferhad
ona aşık oldu. Perviz, Fcrhad';ı uk.ubet etmek i",'in buyurdu ki dağı delc içinden su
aklta.-· b Yine Tabcri'de Ferhad'm bir naklGış olduğu ve nakl.Gışlıkta üsıad olduğunu
gösteren ifadeler mevcuttur.Aynca kaynaklarda Ferhad'ııı kim ve nercli olduğu
konusunda bir bilgi bulul1lnamaktadır. Sadece Şirin'c aşık olduğu ve bu aşkın
platonik aşktan öteye gitmediği vurgulanınıştır.
ifadeler

bulunmaktadır.

Hüsre'\' Ü ~irin '\'e

Ferlıad

u

Şirin'in Edebiy:ıta Xksedişi:

Hüsrev ü Şirin hilciyesi birçok riv:ıyet ve efsanelerle uzun bir müddet
beslenerek Firdevsi ile beraber yazılı edebiyam geçmişlir. Firdevsrye kadar olan
şairler bu hik5ye~i bir bütün olarnk yazmamışiardlr. Firdevsi de bu hilciyeyi Sasani
hıikümdan Hüsrev-i PeTyiz [rnin hayat hildiyesi içinde epizot halinde vemliştir."
Altmışbin beyiı civannda olan Şehn:imede Hüsrev ü Şirin hilciyesi,
Hüsrev'in hayatı anlatılırken geniş bir şekilde h.ik5ye edilmiştir. Firdevsi,
Hüsrev"in hayatım anlatırken Taberiye paralel bir çizgi çiznliştir.
Firdevsi, olayıan Hüsrev Ye Şirin arasında yoğunlaştımuş; Ferhad'a ise hiç
yer vermenliştir. Taberi tarihinde ismi zikredilen Ferhad'ı Firdevsi'nin hiç
zikretmernesi onun bir aşk hilciyesinden ziyade İran ş:ıhlannın tarihini yazınak
amacından kaynaklanmak"1adır.

Şehn:ime' de ilk defa rruınzum olarak işlenen Hüsrev ü Şirin bilciyesi daha
sonra lL. yüzyılda İran şairi Senai (ö.1l50)kaleme alınmıştır. Hüsrev ü Şirin'i
doruğa çıkararak onu ölümsüzleştiren Niz5mi (1141-1199) olmuştur. Niz:imi
hamsesinin ıkinci mesnevisi olan Hüsrev II Şirin'i 1180 ıarihinde Ya7.JlUştır. Hezec
vezni ile yaZllnuş ve yedibin be~itlik ol<ın bu mesnevide Selçuklu
hükümdarlanndan
Sultan
Sii'id
Tuğrul
bin
Arslan'u,
Azerbeycan
hükümdarumndan Atabeg Ebu C5'fer Muhammed 'e övgıi vardır. Nİ7~mi, Cihan
Pehlevan'ın emri ilc yazmaya başlnmış ve Tuğrul Şah hükümdarlığı zamamnda
bilirerek onun cömertcc ihsanlanna nail olmuştur.
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Nizami, mulGıddime bölümünde hi.lciyC)i "Berda'daki ihtiyarlardan
hatta bu hikayenin yazılı bir müsvcddesinin de burada saklandığını dile
getirir. Aynca Hüsrev ü Şirin efsanesinin yaşanmış ve biLinen bir hikaye oLOOğunu
buna Bisütundaki Şebd1z'in sureti. HüsrC\'in Medayindeki köşkü. Ferhad'Ul aşk ile
yaptığı süt ınnağı ve Şirin' in köşkünün izLeri, Şehnıd ınnağı açık birer deLildir',8
dcr.
Niz:imi"nin eserindeki özellikler şunlardır:
L-Şirin bir hükümdar yeğenidir
2-Hüsrev. Şirin' in güzelliğini işitip kuLaktan duyına aşık: oLur.
3-Hüsre", hi.lciyenin başUlda akıllı, zeki iyi yetişmiş bir şehz:ide oLarak
gösterildiği haLde serseri karakterLi kişidir. Şirin ise kararlı ve iradelidir.
4-Ferhad. Niz:imi'ııiıı cserc kattığı bir tiptir. Ferhad'ın kim olduğu
hakkUlda eserde bilgi yoktur. Hüsrev'in tam karşıtı iradeli bir kişidir,
5-HÜsrev. Şirin'le evlcndikten sonra onun iradesinin etkisi altında
bambaşka bir adam oLur.
Nizami'den sonra Emir Hüsrev Şirin ü Hüsrcv mesne\isini yazmıştır. Emir
Hiisrev gereksiz aynntılan atarak konuyu daha da sadeLeştirmiştir. Emir HüsrC\'in
mesne\isinde dikkat çeken husus Ferhad·4ır. Ferhad anık rastgele, sıradan kişi
değil Çin hakaıııııın oğludur. Genç yaşta sanata hC\'es etmiş, fakat babası Hakan'ın
sanatı küçük gönnesi vc oğLunu böyLe işlerden vazgeçinnek istemesi üzerine
yerinden ve yurdundan aynhr. Şirin'i Ferhad'dan kıskanan Hüsrev, çoban kılığına
girip Ferhad'la konuşur. Hüsrev Şiriıde evLendikten sonra. tam tersine içkiyc dalıa
çok düşer. Emir Hüsrev'in eseri geLenekseL hilGiyeye daha yakındır,
Emir Hüsrev 'den sonra birçok şair ay1ll konuyu işLemiştir. Nevayi'den önce
Derviş Eşref Meragi (ö. L450)'nin Şirin ü Hüsrev'i ile Neveiyi devrinde Cami'nin
yeğeni oLan Hatıfi <ö.1520)'nin Şirin ii Hüsrev'i vardır. Türk şairleri arasında da
ALtUlordu şairlerinden Kutup (14. )''ÜZyıLın ikinci yansı) iLe Şeyıli (ö.1431)'nin
Hüsrev ü Şirin mesnC\'İsi vardır.
Kutup, Niz:imi'nin eserini izlemekLc birlikte. olayLann geçtiği çevreyi de
değiştinnış, yaşadığı Altınordu'nun hayatını ve özelliğini tasvir etıniştir. Şeyhi"de
Nizamfyi izLemiş fakat bazı sahneleri ve aynntılan da aunıştır.9
Ahmed Rıdvan 'm 1l.Beyazid zamanında yazdığı Hüsrev ü Şirin mesne\'isi
Türk Edebiyatı'ndaki geLişimi bakımmdan önemlidir. ISO L yılmda yazılan eser
1t1
6308 beyinir. Ahmed Rıdvan, esas olarak Şeyhi'nin. dolaywyLe Niz:iıni'nin
eserini izLemiş. ancak birkaç küçük motifi değiştinnekLe yetinmiştir.'l Eser hilGiy'e
tekniği bakıınından olOOkça kusurluoor. Önemli yerler birkaç beyitLe geçiştiriimiş,
buna karşıLık bazı yerLer gereksiz w.atıLınıştır. Tipler cansızdır. Ferhad basit bir dağ
adaını olarak gösterilmiştir.i ı
dinLediğini
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Ahmed

Rıdvan'lIln

çağda~;ı

Ha~'atrnin

olan

Hüsrcv ü

Şirin'i

Alımed

Rıdvan' ınkı ile hemen hemen a~rnıdır.13

Türkçe k4j leme alınımş diğer bir Hüsrev ii Şirin mesne\isi Celili
(ö, ı 569)' ninkidir. CclilL eserini 24 ~'aşında iken yazmıştır. Pek fazla bilinmeyen bu
eser 1512'dc yazılmış olup 2019 beyittir. Niz:imrnin izleri görülen bu eserinde
Cclili. daha çok dil ve deyiş bakımından ele almıştır. ı 4
Bu şairlerin dışında Hüsrev ü Şirin "e Ferhad ü Şirin yazan şairler şunlardır:
Muidi (lS. yüzyıl): Sadri (ö. 1517): Hariıni. Şehz:ide Korkud (ö,1512): Ahi
Hasan (ö,1517): Fethullah Arif Çdebi (16. yüzyıl): Kastamonıılu Şani (16. yÜ~l1):
İmanwide Ahmed b.Mehmed (ö.1569): Halife (ö.1572): Mallvi İdris (ö, 15S0):
Ncvi-cide Atayı (ö.1635): Fasih Ahmed Dede (ö.1699): Saliın b. Mustafa b. Ahmed
(18. yüzyıl): Mustafa Ağa Nasır ( 19. y~11)ı5 Azeri sahasında Nakam (ö.1906) ve
ömer Baki adlı bir şair de Doğu Türkçesiyle bir Ferhad-naıne yazmıştır, ı 6

,"eniyi'nin Ferhad u Şirin'i:
Nevayi Ferhad u Şirin'ini. Nizlimi ile Emir Hüsrev'in eserlerine fazla borçlu
bir gerçektir. Nev.ljl. anc$ konu)'u ve kalınırru:ınlann adını almış,
olayinn tamamıyle değiştirerek yepyeni bir eser meydana gerimliştir.
Nevayı eserini 1484 yılında bitirmiştir. Eserine tevhid. mÜrulca 'at. na 't, ve
mimciye ile başlar. "Kalem Vasfmda" ki manzumede "Niziimi ile Emir Hüsrev·i.
onu izleyen manzumede ise Cami'yi övdükten sonra "Sebeb-i Telif' bölümünde
konuyu değiştimıek istediğini şu be}iderle açıklıyor:
olmadığı

M.angJ kim temenna boldı peyda
Ki şevkı iyIedi könglümi şercb
Kalem berg-· gül ü nesringJ sürmek
Rak:mı Fer:ıd ile Şiringa sürmek!!
Şair. başkasının
verdiğini ıse şu

yolunda j ürümek
beyide Jniatıyor:
Hoş

irmes il

hoş olmadığı

songınç3 ralış

değişik şekil

sürmek

Yolı kim il ~ügürmüştür yügümıek
13

için eserine
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Bununla berab:r şair, kendinden önce konuyu ele alanlann escrlerinİ baştan
Hüsrev'le doldunnalanm eleştinniştir.
Ne-.'ayi. tarihi kaynaklan gözden geçirip, halk efsanelerini toplayarak birinci
bölüme bir masal havası katmış, ikinci bölümde de Ferhad'ın tasavvufi aşkla
süslencn olağanüstü aşkını efsaneleştirmiştir.
Mesnevinin konusu LamiTnin eseri ile a~11l olduğundan dolayı burada
tekrarlamak istemiyoruz. ÖZeııikle Neva~i'nin Ferilad u Şirin'i ilc Nizami"nin
Hüsrev ü Şirin 'ini karşılaştırarak. Ne-.·a~i'nin esere ne gibi yeniliklcr ve
değişiklikler yaptığını irdclemeye çal~acağlZ.
başa

~iz;imi'nin

"resnevilerinin

Hüsrev ü

Şirin'i

ile

"ev'ıl};'nin

Ferhad u Şirin

Karşdaştmlması:

Nevayi. eserinin başında başkasının yolunda ~1lTum.enin güzel
ifade etmişti. Gerçekten isteğini yerine getinniş ve yepyeni bir eser
vermiştir. Kendinden özellikle benzeyen tarafı hemen hemen kahraınanlann
adından bir de belirli olaylardan ibarettir.
Neva~i'nin,
Niz:imi' nin eserinden furkhhklannı ınaddeler halinde
inceleyelim:
I-Nevayi'de Fcrhad sıradan bir adam değil Çin Hakanının oğludur,
Babasının yanında iyi bir sava,wı olarak yetişmiş aynca taş yontına.. nakış ve yapı
sanatınm bütün sırlanl1l öğrenıniştir. İyi kalpli. meeL içli. vefalL yardımsever aynı
zaınanda gerçeklerden yılınayan iradeli bir tiptir.
Ncimi'de Şirin'in baş ustası, iyi bir zanaatlcir olarak geçer. Şiriıı' i
gönneden sever. "Ferhad çalışmanın şahıslandınlınasıdır."19
Neviyi Ferhad'm tarihçesini yapmak için folklor motifierine başvurur.
Esrarengiz sandık.. kadim Sokrat' ı arama seferinin maceralan. ejderha ile dövüş.
Ehrimenle çarpışma...vs. Ncimi. Ferhad'! Şirin'in sarayındau görünmeden önceki
durumundan bahsetmemiştir.
2-Neviyi'niu Şirin' i Niz:iıni'deki büyiiklüğünü kaybetıniştir, Şirin,
Niz:imi'de Şebdiz'iıı sırtma atlayıp a~'larca dolaşan.. haftalarca içki meclislerinde
eğlenen güçlü ve hareketli bir kadındır. Hüsrev' in bütün kötülüklerini gördüğü
halde sever fakat çok hesaplıdır. Neviyi'de ise her şeyden öncc bir kadındır,
Yalnızca Ferhad'ı sever. Niz:imi'de Şirin Hüsrev'le evlenir. Nevayi'de birleşme
yoktur,
Ali

Şir

olmadığını

E,E. B,ertels; "Ali Şir Nevıiyi'nin Ferlıad II Şirin'i'" (Çev.Rasime Uygun) IDAY -Beneten,
1957; s..1'29
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Nizami" nin esas amacı bu iki kahramamn ruhi mücadelesini göstennektir.
Bunun için eserinde diyaloğa bü~iik yer ayınr. Kahramanlannın konuşınalannda,.
kendi en ince hislerini hissetıinne~'c çalışır. Eserde çok geçen dış sahneler zengin
değildir, ancak ana hatlan çizilmiştir. Firdevsi"de oldukça taf~ilatlı olan vak'alar,
Nizami de bilinen şeylerden bahsetmek lüzuınsuzdur diye hiç alınamıştır.: o
3-İki eserdeki Hüsrev'e baktığımız zaınan, Neva~i'nın Hüsrev'i hunhar,
ı.alim hükümdar. zorba. i~i tarailan olmayan bırisidir. Nev:i~i hiçbir yerde onun
yaşından bahsetmez, fakat eserin bütünü, onun Niz:lml' nin eserindeki gibi efsanevi
güzel delikanlı olmadığı. yaşlı sefihin biri, kaprisinin gerçekleştirilmesini
muhakkak isteyen birisi olduğu intibaını vennektedir. Heyesi için her şeye hazır.
çekinmeden sel gibi kanlar akıtır ve hainlik yapar.
Niz:imi"de Şirin elindeki tüm imkanlan kullanarak Hüsrev'i seviyesine
çıkarmaya çalışır. Hüsrev ikide bir saçmasapan hareketlerde bulunur fakat Şirin 'in
aşkı her şeyi yener.
'+-Şapur, Nizami"de Hiisrev'in arkadaşıdır. Sonradan Şirin'in de adaım
olmuştur. Hüsrev, Şirin'in mevcudiyetini oııdan öğrenir, onun vasıtası ile aşk
başlar. Hatta pek dürüst olınayan Hüsrev'in isteklerini isteme~'erek de olsa yapar.
Neyj~i 'nin Şapur u ise Ferhad 'ın hiçbir karşılık beklemeyen vdalı ye
güyenilir bir dostudur. Fcrhad'a da Şirin'e de yardım ederek her ikisini de
kurtarmaya çalışır.
S-Nizaml'deki Behraıu. Hünnüz Şah 'a hizmet etıniş bir ordu komutanıdır.
Fakat sonradan değerinin takdir edilmediği. düşüncesi ilc Hünnüz'ü tahttan indirip
gözlerine mil çektinniş. Hüsrev' e karşı da ayaklanmıştır.:ı
Ne-,,'ayi"deki Behram. Hakan'lll yakınlanndan ordu komutanı Behram
Dilaverdir. Eserin sonlanna doğru sahnede görünür. Hüsrev' in Y'aktığı Ermen' i
onarllr. tahtı Mihin Banu' nun ai lesinde layık olana bırakır ve böylece yapıcı bir rol
o~lıar. Sonra da Şapurla bü~iik bir veta duygusu içinde Ferlıad'ın türbeda.rlığını
yapar.
6-Mihin Banu her iki eserde de ayı11 tiptir. Fakat Nevayi' de daha ağırbaşlı
bir rol o~·nar.
7-Nevayi'de Meryem yoktur.
S-Şinıye her ikisinde de kötü ve ahlaksız baba katilidir.
Y-Ferhad'ın, Şirin'in bindiği atı kucakla~lp kaldırması motifi, her iki eserde
de vardır.
IO-Nevayi'de tabiat tasvirlerinin büyük ölçüde değiştirilmesi de onun
eserinın karakteristik farklanndan birini meydana getirir. Nİ7..aınl, daha çok 12.
~iizyıla has parlak bahçeler, çemenler vs. gibi sevilen konulan seçmiştir. Bunun
yanmda Nevayı de az işlenmiş olan Yakındoğu Edebiyatı'nın konulanndaki
tasvirleri alır. Bu Barak'lIn katı tezatlanyla dolu hayali bir tabiauır. Ehrimen
bahçesinin tas\irindeki büyük canlılık. Çin Hakan' ının filosunun denize açılması
ve tirtınanın tas'ıiri şayanı hayrettir.: 2
ıo Bertels; a.g.rn.,

s.127

Gönül'A.lpay Tekin; a.g.e., s.l7
22 Bertels; ·a.g.rn., s.129
21
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Sonuç olarak şunlan sö~'lcyebiliriz ki: Nizami ve Nevi:i"l1in cserleri
kompozisyon ve kahramanlann karakterleri bakıımndan birbirinden çok farklıdır.
Nev:i~i zaten cserinin girişinde başkasıııın yolunda ~iirümenin gÜ7.el olınadığını
belirterek [arklı bir eser meydana getirdiğini ifade ctınişti. Şair yine eserinin
başında. o sıralarda aşık olduğunu bu konuya cl atmasUla başlıca sebep olarak bu
aşk olayım göstermiştir. Bu aşk. Fcrltael' ın kişiliğinde en güçlü temsilcisini
bulmuştur. Ve şunu da eklemek gcrekir ki. iki eser arasında gönilen küçük
benzerliklerin belirtilmesi. muazzam farklan göstennekten daha kolaydır.

Lami'i'nin Ferbad u Şirin'i:
Türk Edebiyatı'na "haıTISe"' şairi olarak geçen Limi'i. çc\irdiği
mesnevilerle. mesne"i şairlerinin önde gelen ismi olmuştur. Daha çok
Abdurrahman Cami"den tercüme ettiği için de "Cami-i Rum" diye anılmışur.
16. ~iizyıl yazarlannın İran edebi komılannı büyiik bir hızla Türk
edebiyatına aklardıklan bir dönemde Lami Oj alışılmış tutum dışmda. az işlenmiş.
değişik konularda özgün eserler venneyc çalışımştır. Böylece bilinçli olarak Türk
edebiyatını konu ve içerik yönünden zenginleştinnek [stemiştir. UmiTnin tercüme
ettiği meS1levilerin bü~iik kısmı Türk EdebiyatıOnda tek olına özelliğini de
konımuştur. Şunu da ifade etmek gerckir ki: Laım 'i. yaptığı tercümeleri olduğu
gibi değil de: kendi lıa~'al dünyasıyla geliştirip zenginleştinniş ve asıl kaynaktan
ayınnıştıi.

LiımTnin Arın"den tercüme ettiği

"Güy u çevgan" mesııevisini .'\ri.fi"ninki
olursak Arifi"ılİn mesne\isi 500 be:it LamiTninki ise 1893
23
be~ittir,Arifi'de asıl hik:iye 326 beyit iken LfuniTde 1029 beyite kadar çıkımştır.
Bunun dışında Yaınık u Azra.. Şem u Pervane, Abs;il u Salaınan, Vis ü
Ranıin gibi mesne\ileri de Türk edebiyatı Lami'L sayesinde tanuna fırsatı
ile

karşılaştıracak

bulmuştur,2.ı

Çalışmamızm
Yanız

Sultan

etmiştir, 25

konusu olan Ferhad u Şirin'i Lami'i 1512 yılında yazarak
vc Yavuz kendisine Bursa'da bir köy hcdive

Seliın'c sunmuş

.

,

Eser" münacaat ve tevhid'den soııra "kaside-i keiime-i tevhicf'. :ine tevhid
yolunda yazılmış bir ınaıızume. nıünaciat.mı't ile dört halifeye övgü. ikinci na"ı.
mirlli..-iye daha sonra "sebeb-i telif' manzumesi ile zamanın padişahı L Selim için
iki mesnevi biri kaside üç ınanzumenin ardından Şehzal.ı.c Süleyman için yazılmış
bir ınaılZume izliyor,
Şair. "sebeb-i telif' bölümünde kendisinden bahsettikten. Nakşibendiye
tarikatinin cımri Seyyit Şeınsü'l-Buharryi övdükten sonra )ine kendisine dönerek
babasının öıümünden sonra çektiği güçlükleri anlatıyor. O sırada vali olarak gelen
Nuran Tezcan; "UimiTnin Gfıy u çevgıln Mesnevisi". Ömer Asım Aksoy Amıağanı, TOrk
Yayınlan, Ankara, ı 978, s.123
.
24 İskender Pala; Ansiklopedik Divan şiiri Sözlügü, Akçag Yay. Ankara, ı 99 ı, s.5 ı 6
:Ö HaluK !pekten; a.g.e., s.77
23
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2-HÜSrev. Ferhad'ın asılmasım eınredip onu darağacına gönderdikten sonra
birdenbire baygınlık geı.:irir. Uğursuzluktan korkatı Hüsrev. vezirinin tavsiyesiyle
Ferhad'ı astınnaktan vazgeçerek kalede zindana attım.
Ne\'ayi'dc Hüsrev, halkın kaynaşmast üzerine Ferhad'ı astınnaktan
vazgeçer. 26
3-Para ile tutulmuş kocakan. Mihin Banu'nun Hüsrev'le anlaştığını,
Hüsrcv' in kaleye girdiğini ve Şirin' in Hüsrev 'le seviştiğini söyler.
Neva)'i'de Şirin 'nin kendini öldürdüğü Ferhad'a söylenir.
4-Ferhad'ı kurtannak üzere Çin'den, Ennen'e gelen Behram'ın kim olduğu
ıyıce aulaşılınaınıştır.
Yalnız vellr Mülk-ad'lUn öldüğünün belirtilınesL
Behram 'ııı onun yerine geldiği anlaşılıyor.
Ne\'a)'i'de Behraın. vezi.rin oğlu ve Ferhad'ın da süt kardeşidir.
5-Behram. Ermen'c gelince, Şapur'u Şiruye'ye göndererek. Hüsrev'in
yaptığı zaramı ödenmesini ister.
Nevayi'de Behraın. Şiruye')'i huzuruna çağırur. Şiruye başına gelecekleri
anladığı için Behram' Lll yamna gitınektcn korkar ve Hüsrev'in yaptığı zararlan
ödeyerek Behram' ın müsaadesiyle Medayin'e döner.
6-Bchraın. Şapur'u Ennen'e vali yapar. Neva)'i'de Belıraın. Mihin
Banu'nun ailesinden saltanata la~"1k olan birini seçerek padişah yapar.
7-Eserin sonunda Behram. dünya nimetlerinden vazgeçerek Rahip Şem'U11'a
mürit olur. Ona uykuda gördüğü düşü anlatır. Şem'un, düşü uzun uzun Kur' au 'dan
ayetlerle yorumlar ve eser böylece biter.
Ne\:ayi'de Bclıraın. Feritad'ın kahrine gider. Şapur'la birlikte ona mücavir
olur.
8-Ferhad'ın ağzından söylenen gazeller Neva)'i'de yoktur.
Görüldüğü gibi iki mesnevi arasında konu olarak fazla furklıllk. yoktur.
Ancak L:iıni Tnin "Sebeboi telif'de açıkladığı gibi kendi tamlU üslubunda ortaya
kO)'"1nuştur. L:imi'L mekan ve kişi tas\.irlerini daha canlı tutmaya çalışmış,
olaylardan ziyade kahraınanlann özelliklerine daha fazla ağırlak verilmiştir. A)'nca
Ferhad'ın söylediği gazellerle, okUYUCU~"11 biraz hilciyeden uzaklaştınp ortaya lirik
hava ya~"1naya çalışmıştır. Behram 'ııı saltanatı bırakarak Şem 'un'a gitmesi
Laıni T nin bu eseri yazınaktaki amaCtm da sergileıniştir.
İki mesnevi~i şekil olarak karşı karşıya getirdiğimiz zaman L:iıni 'i,
olaylann gidişatındaki ana be~itleri Neva)'i' deki gibi a~1.1en korumuştur. Bu
~itler üzerinde fazla o~lıama yapmamış bazen aynen aktanmştır. Bu be)itlerin
bazılanm örnek olarak aşağıya alıyoruz:
Ne\'a)'i'de:
"Sipahı ~ir

yüzüde kum hisabı
Ni kum gerdun ÜZTe encüm hisabı"

"

26

Agah Sım Levend; "Lami'i'nin Ferlıad u Şirin'i" IDAY-Belleten, 1966, s.l i
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L1ıniTde:

"Çerisi :m yüzünde kurn hesabı
Nice kum ",-ar!!da encüm hesabı" (967)
İki beyite de baktığımız zaman Llrni '1. Nevayı' de Türkçe oLınayan
kelimelerin türkçe karşıLığım venneklc yetinıniş ve tam tercüme yapmıştır.

Nevayrde:
·_çü tlakanun bu irdi müdde'ası
İcabet kürbeti tapl p du' ası"
LimiTde:
"Çü Hakanun

oğuldı rnüdde'ası

icabetle karirı oldu du' ası" (1006)
Bu

be~1Icrle

beraber aşal;,'lda ômek olarak
görülmektedir:

verdiğimiz

değişiklik vapılınadığı

Ne\<lyrdc:
"Yüzinde 'ışk csran yazılgan
lçinde derd la'vidi kazılgaıt"
LamiTde:
"Tışında 'ışk esran yazılmuş

İçünde derd ta 'v'idi knzılmuş" (1008)

Nevayı'de:

"Ki çün Hakanga Tingn virdi ferLend
BuLupp ol

Iıedye

birlc şad LI l!urscnd"

LamiTde:
'"Ki ..ün Hakana 'irdi Taı'in lerzend
O bahşaişlc canı oldıllursend" ( 1(20)

Nev'uyı' de:

"Ki kılgay dön :ıla kasr biinyad
Bolup her fasl bir kasr içre Ferhad"
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beytlerde fazla bir

LiıniTde:

"Ki kıla dön ala kasr bünyad
Ola her fasl bir kasr içre Ferha(f' (1138)

NeveiYi"de:
"Çü

Şeh kıldı Miilk-araın

Binalar mülk dik

ma "mur

kıhnakga ma' mui'

LimiTde:
-Çü Hakan kıldı Miilk-ara~ı me'ınur
Binalar itmege bu resme me' ınur"' cı 164)

Nevavl'de:

--Özi atlandı devlet birle hoş hal
Diişiip dcvlet

gibi

anında

ikbal"

LamiTdc:
"Reınaıı atlandı devlet

O gCnce peyk-i

payaıı

birle hoş hal
-i22 Ü ikbal"' (1165)

Nevayrde:
'-Lakabda biri Bani biri Mani
Mum körgen tasavvıır eylep anı"

WıniTde:

"Lakabla biri Mani biri Bani
Gören buııı tasavvur iyler aııı- (1175)

Neveiyrde:
"yÜ ta' rif itdiler haddin ziyade
Heves kıldı kôrerge Şah-zade"
"

,
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UmiTde,
"Çü ta'rifitdÜıer had<lün ziyade
Varup gönnek diledi Şah-zade" (1220)
Yukandaki örneklerde de görüldüğü gibi bir beyitin çağatay ve Anadolu
Türkçesindeki konumlan belirlenmektedir. Dikldıt edilecek diğer bir husus da
L:lıni 'i. Nevayr ninn arapça kelimelerini aynen muhafaza etmesidir.
Sonuç olarak. Uimi'1. Nevayı' den olduğu gibi tercüme etmemiş eseri kendi his ve
ekleyerek konu ve üslup bakıımndall zenginleştirmiştir. Bunun için bu
esere tam tercüme eser demek yanlış olacaktır.
düşünceleri

Konusu
Adaleti ile ün yapımş olan Çin Hakam' mn oğlu olınaınaktadır. Bir oğlu
sürekli AHalı'a dua eden Hakan'a, AUalı duasını kabul ederek bir erkek
çocuk bağışlar. Hakan, oğlunun adını Ferhad koyar. Doğuştan yetenekli ve
kabiUvctli olan Ferhad. diğer çocukIann aksine pek de neşeli değildir. Çok az
yemek yer ve gayetde sessizdir. On yaşına kadar bütün ilimIeri öğrendikten sonra
i~i bir cengaver olamk yetişir. Ferhad on yaşındaki çocuklara göre iri yapılı ve
gösterişlidir. Ondört yaşında bütün meziyetleri kendinde topladığı halde içine
kapanık ve miitev<izidir. Hakan. Ferhad'ııı eğlemnesi için eğlenceler tertib eder,
fakat o fazla ilgi göstennez. Onun bu ilgisizliği karşısında çaresiz kalan Hakan.
onun için dört kasr inşa ettinn~i bu dört kasr vapttm.
Dört kasnn her birinde üçer ay vezir ve Hakan'la eğlenen Ferlıa,fda
düzelmeye doğru giden bir iz belinnemiştir. Hakan. çaresizlik içindediL Divanda
Ferhad'a hükümdarhk tahtmı bırakmak istediğini söyleL Ferhad. bunun için
kendini yetersiz gördüğünü söyleyerek reddeder. Ona vereceği her şeyi az gören
Hakan, Ferhad'ı hazinelerinin bulunduğu odalara götürür. Burada Ferhad'a
birbiriuden güzel kıymetli eşya ve mücevherler gösterilir. Fakat o mücevherlere
fazla ilgi duymaz. O esnada gördüğü bir sandık dikkatini çeker ve o sandığın
açılmasını ister. İçinden bir ayna çıkar. Bu a~ltanın arkasındaki yazıda. onun
İskender-i Rumi'nin aynası olduğu. onda saklı olan tılsımı çözen kimsenin aynada
ileride başma neler gelece~>ini göreceğini ve bu tılsnm çözmek için de Yunan
ülkesinin şiınalindeki dağda bulunan hakim Sokrat' ı bulmak gerektiği fakat bu
dağa giden yolda telılikelerin bulunduğu yazılmıştıLBunu okuyan Ferhad. aynaımt
sımııı çözmeye karar verir. Hakan da onunla birlikte Yunan'a gitmeye karar verir.
Bir ordu ile birlckte yola çıkarlar.
Aylarca süren yolculuktan sonra Yunan ülkesine vanrlar. Kendilerini i}i
karşılayan Yunan halkına dertlerini anlattıktan 7.aman onlar bu meseleyi biLen
kişinin bir ınağarada yaşaınak:a olaıt Süheyla olduğunu söylerler. Birkaç Yunanlı
onlan .sühe~'la'LUn bulunduğu ın.ağara~<ı götürür. Beş)üz yıldır bu ınağarada
olması için
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otumuıkla

olan Süheyla Ferhad' ı hoş iltifatlarLa karşılar. Süheyla, Ferhad'a
Sokrafa giden yoldaki tehlikeleri anlatır.Ve orada hemen ölür. O'nu orada
}1kayarak toprağa verirler.
Ferhad ile Hakan. ejderha 'nın bulunduğu yere yakla.şuk.lannda akşam olur.
Orada konaklarlar. Ertesi sabah yalnız başına yola çıkan Ferhad. ejderha'nın
ınağarasma yaklaşuğı mınan insan kokusu alan ejderha ağzından ateşler saçarak
dışan çıkar. Semender yağı sayesinde ateşten korunur. O'nu öldürerek babası ve
ordusunun bulunduğu yere döner. HazineJ'i teslim ederek kılıcı ve kalkam kendisi
alır. ertesi gün E hriınen ,i öldürmek için yola çıkar. Ehrimen' in ormanına girer.
Ehriınen' i elindeki kılıç ve kalkan sayesinde öldürdükten sonra onun köşküne
girer. Burada hazinelerle dolu odalar vardır. Bu odalann birinin içinde
Sülepnan'm yüzüğü bulunan bir kandil bulumnaktadır. Yüzüğü bularak tekrar
babasının bulunduğu yere gelir. Elindeki yüzüğün içinde yazılı olan "'ism-i a'zam"
duasını okuyacak ilerlerken bir dere kenanna gelir. Soyunup dereye girerek gusül
abdesti alır ve çıkar. Derenin kenannda naınaz kılar. Naınaz kıldığı sırada yeşi.ller
gi)inıniş bir ihtiyar yanına yaklaşır ve kendisine irş3da geldiğini söyler. Bu gelen
kişi. Hızırdır:

Ferhad'a gideceği hisann Ulsımıımı nasıl çözüleceğini
aynlan Ferhad Kaleye gelir. Bu binaııın kapısını açarak içeri
girer. Binamn tahtında Cam-ı Ceın.~idi bulur. Bu Cam'm içinde dokuz efuik..
dışında ise yeryüzü görülmektedir. Ferad tekrar ordusunun yamna dönerek onlan
da kaleye getirir ve hazineleri babasına teslim eder.
Hakan ve ordusuyla yola çıkan Ferhad. sonunda Sokrat'm bulunduğu dağa
ulaşır. Dağ çok büyük ve karaıtlıktır. Ferhad. Sokrafın hangi odada bulunduğunu
C:im-ı Ceınşid'in yardımıyla bulur. Hakan'la veziri dışan çıkartarak. Ferlıad'la
yalnız kalır. SokrnL Ferhad'a gerçek ve mecazi aşk hakkında bilgi verir. Ona
başına gelebilecek tüm belalara karşı korunabileceği birdua öğretir. İskender'in
aynasındaki tılsnna gelince. kaledeki zırhı ile oku atıp göğsündeki a}1ıaY1 vunduğu
au Ferhad'ın bu sım çözınüş olduğunu söyler. Ferhad'ın Çin'e dönüp ayııaya
bakınasım, yalnız a)1ıaya ikinci defa bakmamasınL bakarsa hiçbir şey
göremeyeceğini tenbih eder. Sokrat bütün bildiklerini anlattıktan sonra Siiheyla
gibi hemen orada ruhunu teslim eder.
Ferhad. Çin'e vanr vannaz ınalızene giderek saııdığı açar ve ayııaya bakar.
Aynada yeşillik bir yer görür. Suyu kafur. toprağı miskdir. Gülleri cana ateş
saçınakta. biilbüllcri şak.ıınaktadır. Burada aynca büyük bir dağ vardır. Etrafındaki
insanlar bu dağı kazınakla. kendine benzeyen biri de bunlara bakınaktadır. Bu
arada dağm tepesindeu güzeller ala)1 gelir. FerItad'ın aynadaki timsali kızlann
içindeki bir güzeli görünce kendinden geçer. Ferhad da merak edip aynadaki kıza
yakından bakınca o da timsali gibi bayılıp yere düşer, Ferhad'ın bu halini öğrenen
Hakan çok üzüiür ve hemen yanına koşar. Mülk-cini. Ferhad'm başına toprak saçar.
Hak.aıı hekimleri çağırtır ve derdine dennan aramalarnn ve aY11unalannı ister,
Fakat Ferhad günlerce baygın kalır. Kendine gelen FerItad yine aynaya bakar fakat
bir şey göremez. Artık içinde ümitsiz bir sevgi doğmuştur. Dokuz ay içindeki aşk
ateşiyle ,yamp kavrolan Ferhad'ın durumuna dalıa fazla dayanaınayan Hakan
Hızır,

anlatır.Hızır'dan
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hekimler çağırtır. Onlar FerhaLf i il deniz havasına ihtiyacı olduğunu söyLeyerek
onun bir adaya göıürüLmesini tavsiye derler. HazırlakLardan sonra Hakan. vezin ve
Ferhad'La birlikte ordu oLduğu halde gemilere binerek denize açıLırLar. Bir zaman
sonra korkunç bir fırtına çıkar ve gemideki adamlann büyiik bir kısım boğuLur.
Tesadüfen daLgaLann ayıu kıyıya attığı Hakan ve vezir kunuLarak. Ferhad'ı
kaybetmenin acısıyla memlckcticrine dönerler. Ferhad ise bir tahta parçası üzerinde
baygın \'aziyctte denizde sürüklünmektedir. Yemen'e gitmekte olan bir tüccar
gemisindeki tadrLer onu görerek gemiyc alırlar.
Bir süre sonra Ycmen' c vanrLar. Gemide buLunan Şapur isimli bir
miinakkaş Fcrhad'La arkadaş oLmuştur. Gece gündüz Ferhad'La beraber oLan Şapur.
onun gizli derdini öğrcnmeyi başam. Ferhad. ona aynada gördüğü her şeyi oLduğu
gibi anLatır. Şapur, tarif ettiği memlekctc bir zamanLar gittiğini ve adının da Ennen
oLduğunu. isterse oraya götürebiLeceğini söyLer.
Yola çıkan iki arkadaş uzun bir yolcuLuktan sonra Enneıt'e ve Ferhad'ın
aynada gönnüş oLduğu dağa geLirler. FcrLıad birçok adamın aciz içinde ank
kazmakla oLduklannı görerek ac.,r \'e ne :;aptıkLannı sorar. AdamLar bu memLeketin
Mihın Banu isimli bir hükümdan oLduğu, onun dağın doğusunda buLunan
kaynaktan su getiriLmesini istediğini anLamLar. OnLar da bu iş için çaLLŞınakta
oLduklanna rağmen dağ çok sarp vc kayalık oLduğu için ikiyüz usta üç yı Lter
döktüğü lıaLde hiçbir iş yapamamışLardır. Fcrhad. onLara yardım etmeye karar verip
hemen işe başLar, ikiyüz uStamn üç yılda yc'apamadığlLll oııun bir günde yaptığını
görcnLer şaşkınlık ve sevinçLe Mihin Banu 'ya haber verirlcr. Şirin de, Mihin Banu
ile beraber Ferhad'ın kazınakta oLduğu dağa gelir. Ferhad ise Şirin 'in etkisinde
kaLıınştır. Şirin' e bir gazeL okurken, içindeki Iıeyecan ve aşk ateşinin artması
sonucu dayanaınaY1p düşer. Şirin. Şapur' dan hikayesini öğrendikten soımı Ferhad'ı
saraylanna götürürler. Sarayda gözLerini açan Ferhad. nerede oLduğunu anLay1Llca
utaJlle. O güzelin kendine merhamet ve iyilik ettiğini düşünerek saraY1 terk edip
işinin başma döner,
Ferhad: Ilzun çalışmaLardan sonra kanalı açar. SUYULUl döküleccği yere bir
havuz yapar, Hanızun yanındaki' 'üyük bir taşa büyük kasr resmi oyar. Bu kasrın
etrafını resimlerle süsler. Aynca Şiriıd taht üzerinde, kendisini de Şirin'inn
karşısnıda onu seYTedcr haLiyle resmeder. ÇaLışmalar bitince Mihin Banu'ya haber
verilir. Mihin Banu bü:,-ük bir kalabalıkla dağa gcLir. Kalabalığın arasına Şirin'i
görcmc\'en Ferhad. gönLü kınk halde kanalı açmaya gider. Son anda Şirin'c
Ferhad'ın kanalı lçınaY'a gittiği haberi gelir.
Bu sırada Sirin Şeb-diz isimli atına binerek yoLa 'rikar. Dağa yakL~tığı vakit
kab)alık.. su ha\uza gelmeden ha\'uzun bulunduğu .vere gitmek için karg~a
yarattığı ~snada Şirin' in atlllLn a~'ağı kayar. Ferhad. derhaL onu auyLa beraber
sırtlayıp havuzun yanına getirir. Su isc ha\uza doLınaY'a başLamıştır. Nehrin isrl1ine
"Nehnn-hayaC havuzun ismini ise "Bahrü 'n-necaf' koyarlar. Banu. Şirin' c
Fcrlıad'a bir ziyafet verme fikrini açar. Şirin bu teklife memnun kalır, Dağda yalnız
gezen Ferhad'a haber salınır ve o da bu eğlenceye iştirak eder. Sofrada birbirinden
güzel yivecck ve tatlıLar \'ardır. Herkes zevk ve sefa içindedir. Banu kendi eLLeriyle
I:'crhacfj !kramlarda bulunur. Fcrhad mecLisde önce bir gazeL ardından da dokuz
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bendli bir ıerci-i bend okur, Şiirin sonunda Ferhad'ı perdenin arkasından dinleyen
Sirin dayanamayarak. dışan çıkar vc bayı.lır, Ferlıad da oturduğu yerde öylece
yığılır. Bu maıv..ara karşısında aciz kalan Mihin Banu şaşkınlık içindedir.
ikisininde birbirlerine aşık olduğunu anlamış ve ümitsiz şekilde bu derde çare
düşünmcye başlanuştır,

Hlisrev-i Perviz isimli bir hükümdar çevresinden Şinn'in güzelliğini
dinleyip ona aşık olur. Bu durumu veziri Büzürg Ümid'c danışır, Onun tavsiyesi
sonucu Mihin Banu'ya bir mektup yazarak. Şirin'j ister, Hüsrev'in mektubunu
okuyan Sultan ne yapacağını bilemez, Olayı. Şiriıı'e de bildirir. Fakat Şirin bu işe
evet dcrse kcndini öLdüreeeğini "öyleycrek reddedcr, Şirin' in bu kesin tavn
karşısıııda Banu elçileri geri gönderir, Haberi alan Hüsrev' çok sinirlenir. Ordusunu
toplayarak Enncn üzerine yürür. \ ..Iihin Banu olaylan Fcrhad'a haber vererek halkı
ilc birlikte kaleye kapanır, Ferhad ıse kalenin dışında büyük bir taşın üstüne
oturarak Hüsrev' in ordusunu beklemeye başlar, Bir müddet sonra Hüsrev Ferhad'ı
fark eder ve askerlerine onun kim olduğunu sorar. Ferhad kendini tanıtır. Hüsrev,
onun Şirin'in aşığı olduğunu anlayarak. askerlcrini Ferhad'ın üzerine salar, Ferhad
tek başına koca orduyı.ı bozguna uğratır, Ferhad'ı ,\'enemey'cceğini anlayan Hüsrev
geri çekilir ve Banu'ya yine bir mektup gönderir. Banu'dan yine olumsuz cevap
alın~ ı..ckrar Enncn üzerine yürür, İki ordu savaşmay-a başlar, Ferhad'm nişancılığı
sayesinde askerler ona yaklaşamazlar, Hüsrev, Ferhad'i ortadan kaldınnak için
çareler aramaktadır. Nilıayet bir hile ile Ferhad'ı yakalatır. Ferhad'ın
yakaLandığını uzaktan gören Şapur. koşarak. gelir ve hilelcin öldürür,
Hiisrev, veziri Büzürg ümid'in de tavsiyesiy'Le Ferhad'ı sarp bir dağın
ıepesindeki Selasil kalesine hapsettirir, Kalede Ferhad'ı bekleyen gardiyanlar ona
hayran kalırlar, FCThad isc aşk ateşi başına vurdukça dışanya çıkınakta. fukat
kaleden hiç aynlınamak.tadır. Kalenin etrafındaki kırlarda dolaşıı ve Hz. Süleyı.nan
gibi bütün hayvanlarLa konuşarak onlara i,,'ini dökmektedir, Kaderinin yaklaştığını
hissettircn bir konuşına y'apuğı ümitsiz bır gecenin sabahında Şapur ona Şirin'den
mektup getirir.
ŞapuT'un aracıLı'!,ı ile Ferhad "e Şirin arasında yeni bir aşk devTesi başlar,
Bu fazla uzun sÜnnez. ~1ektupıaşmayı haber alan Hüsrev Şapur u yakalattr ve
Şirin'den Fcrlıad'a gelen mektubu okıı:-unca Ferhad'ı ortailim knldınnaya karar
verir Vezirinin tavsi:-'csi ile bir kocakan bulur, O'na Ferhad'ııı yanına giderek
Şinn'in HÜSTCV'lc cvlendiğini söylemesini ister, Kocakan Fcrhad'ııı yanına vanp
!\.-'ihiıı BaılU'nun Hüsrev'lc anlaştığını, Hüsrev'iıı kalcye girdiğini ve Şirin'in
Hüsrev'le seviştiğini SÖyICT. Bu kara iftira ile Fcrhad içindeki azaplan dolayı başını
taşlara nırarak öLür,
Ferhad'ın acıkLı öLümü her ycre yayılır. Hüsrev anık Şirin'e sallİp
olabileccğini düşünerek sevinir "e Mihin Banu'ya tekrar elçi gönderir. O da
Ferhad'ın artık öldüğü vc halkın da savaştan bıktığı için kabul etmek zorunda
kalır. Ferhad'ın ölümüyle perişan olan Şirin de halkınm kendisi için daha fazla
sık1l1tıya ginnemesi için evlenmeyi kabul eder. Şirin kasra giderkcn herkes onu
sevretmeye gelir. Bunlamı içinde Hüsrev"in oğlu Şinıye de vardır. Şiruyc, TÜZgann
Şirin' in"peçesini açinast sonucu yüzünü görerek ona aşık olur. Hem hükümdar
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ol mak hcm de Şirin' e kanışmak amısu ilc babası Hüsn~\'" i öldürtir. Mihin BaılU 'ya
da elçi göndererek Şirin" i ister, Banu İse artlk. Şirin" e kan,'ınad1ğını bunun içinn
kendisine söylemesi gerektiğini sÖ~'ler, Şirin ise kendisinden bazı şartlanLlIn yerine
getirilmesi halinde evelnebileceğini bildirir. Şartlan: Şimye. Şapur"u serbest
bırakacak.. Şirin Ferhad için yas tutacak ona olan vefasını yal11nctakılerle beraber
Ferhad'ın na'aşıl1ln bulunduğu yere İsbat edip böylece onun aşkından tamamen
kurtulacaktır. Ferhad'ı alarak Şirin'in ka.ı;nna getirip Şirin'in odasındaki yatağa
bırakırlar, Şirinc haber verirler. Şirin odaya girip kapıyı kilitledikten sonra
Ferhad"ın yanına uzanır ve ruhunu teslim eder. Şirin"in ölümüyle sarsılan Mihin
Banu da üzüntüsünden kısa süre içinde ölür,
Ferhad'ın olayı Çin ülkesindc duyulmuştur, Vczir \t1ülk-ara da vefat etmiş
onun yerine Bchram gelmiştir, Bclıraın. Hakan"ın ordusuyla Ferhad'ı kunannak
üzere Ennen' c gelir. Ola~'lan öğrenince zchir yutmuşa döner. Şapur'u Şiruye 'ye
göndererek. Hüsrev' in Ennen' e yaptığı zarann ödenmesini ister, Şiruye
korkusundan tüm 7-aran öder. Kabirden Hiisrev'in leşini çıkararak yakararlar ve
külünü de savururlar. Belıram Şapur'n Ennen'e vali yapar.
Behram saltanat tacını bırakıp bir köşeye çekilmek ister. Kendine bir ınürşid
arar. Bir "deyT" içinde oturan Rahib Şem"un"a giderek. ona kapısına geldiğini ve
kendinden fcyz almak istediğini söy ler. Şem"tm ona uykunun çeşitlerini tasa~...-vuf
açısandan anlatır.
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