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BEVEZETÉS.

Ide s tova négy esztendeje lesz, hogy az oszmán-török nép
költési hagyományok gyűjtésével foglalkozom. Gyűjteményem 
melynek első kötetében népmeséket mutattam be, ime e második 
kötettel befejeződik. Ez újabb részben is folytatom még a mese
közlést, főleg olyanokat válogatva be, melyek a török mesevilágnak 
nemcsak messze határát, de ege mosolygó kékjét, és földje zordon 
sötétjét is megvilágosítják. Az arabok ezeregy éjszakája közelségé
ben ime a törököknek kevésbbe gazdag, de nem kevésbbé érdekes 
százegy éjszakája.

L
E kötet egyéb adalékainak megemlítése előtt, hadd fejezzem 

be e Gyűjtemény első kötetében megkezdett mese vázlatot. Egy
részt, hogy kiegészítsem a képet, másrészt, hogy némileg pótol
hassam egy teljes magyar fordítás hiányát. * A sorrend ugyanaz, 
a mi az első köteté. Első sorban a jó szellemeket, a peri névvel 
nevezett tündéreket említem meg; a jó szellemek után a deve ket 
és ezsderhákát a török meseképzelet ördögeit és tűzszóró sárkányait. 
Az első részbe még a mesevilág halandóit, a pádisákát és alattva
lóikat illesztem be; a második részbe meg a boszorkány sereget, 
és egyéb varázsló szellem-szörnyetegeket. Kezdjük a halandókon, 
a török mesevilág földi lakóin.

Egy gazdag kereskedőnek a vagyonán, holta után a fia meg 
a lánya osztozkodtak meg. Világgá indult a két testvér, hogy va
gyont szaporítson, és eljutnak a portékájukkal egész Bagdadig, Jó

* A török népmesék egy részének fordítása, a Kisfaludy-Társaság 
szíves támogatásával épp a napokban jelent meg.
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időt töltöttek a városban, a midőn egyszer meghal egy gazdag 
kereskedő, és az ország szokása szerint, a hány kereskedője csak 
volt Bagdádnak, mind kiment a sírjához, hogy ott töltsék el az 
éjjelt. A mi fiunk is kiment a végtisztességre, és amúgy éjfél tájban 
három arabot vesz észre, a kik nagy titokban egy ládát ásnak a 
földbe. Később kinyitja a fiú a ládát, hát egy szépséges szép lány 
van benne, éppen akkor ébredt fel. Haza viszi és megtudja a lány
tól, hogy Bagdád pádisájának a kegyeltjét mentette meg a haláltól, 
hogy irigy nőtársai felhasználva a pádisá távolletét, elaltatták és 
ha a fiú nincs, elevenen el is temetik. Hosszas volna elmondani a 
hazatérő pádisá búját, a lány további sorsát, elvégre is megtudja a 
pádisá a dolgot és kegyeltjét a megszabadítójának ajándékozzar 
oda. (L. az 57-ik mesét.)

Halálán van egy pádisá felesége, és azzal búcsúzik el az 
urától, hogy azt vegye el feleségűi, a kinek a derekára ráillik egy 
gyémántos öve. Az asszony meghal, keresnek egy másikat, de 
egynek sem illik az öv a derekára. Volt a pádisának egy felnőtt 
lánya, hogy hogy nem, felpróbálja az övét, hát mintha rá szabták 
volna. Fogja, elakarja venni a pádisá a saját lányát. De megszökik 
a lány a lakodalom napján, egy prémes bundát csináltat magának^ 
hogy csak a két szeme szabad, és felmászik egy fára. Meglátja a 
szomszéd királyfi a különös alakot, haza viszi, állatnak nézi és 
úgy őrizteti a háremben. Férjhez adtak ép egy rabot a háremből, 
és a mint a bundás lány magára maradt, kibúvik a bundájából, 
megjelenik a lakodalmas nép közt, a kik mind elámultak nagy 
szépségén. A királyfi is megtudta a dolgot és addig lesi a lányt, 
addig jár nyomában, míg rájut végre a bunda titkára. Mikor hosz- 
szas keresés után rátalált végre az apja a lányára, már rég a 
királyfi felesége volt. (L. a 62-ik m.)

Fürdőbe ment egy szegény asszony, és látja, hogy milyen 
szép tisztelettel fogadják a jövendő-tudó feleségét. Haza megy 
és ráparancsol az urára, hogy csapjon fel azonnal jövendőmondó
nak, mert jaj az életének máskülönben. Megy a szegény ember 
nagy bujában és elmeséli baját egy barátjának. Fürdője volj 
ennek az embernek, ellopatja az egyik fürdőzőnek a gyűrűjét, és a
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szegény emberrel találtatja ki, hogy hol van. Híre kelt azonnal az 
új jövendő-tudónak. Másnap már a palotába hívják, és ráparan
csolnak, hogy ha más napra nem tudja meg, hogy hová lett a 
szultán-asszony eltűnt gyűrűje, vége az életének. Félelemben tölti 
el az éjtszakát, de az a szolga is megijedt ám, a ki a gyűrűt ellopta, 
bevallja a tettét a jövendölőnek, Ó3 megbeszélik, hogy lenyeletik a 
gyűrűt egy libával. Másnap meg is találják a gyűrűt a libában. 
Sétál a pádisá a híres jövendölővei, egy kis állatot vesz a mar
kába, és mondja az embernek, hogy találja hát ki, mi van benne. 
Megszeppen a szegény ember, és kezdi a dolgát bevallani, hogy: 
«Egyet ugrasz szöcske, kettőt ugrasz szöcske, harmadszorra még is 
csak kézre kerülsz». Kinyitja a pádisá a markát, ott a szöcske a 
tenyerén. (L. a 94. m.)

Meggazdagodott egy fésűs a mestersége után, és hálából 
zarándok útra indult a feleségével Mekkába. A lányát az imámra 
bizza, hogy távollétük alatt ő vigyázzon rá. De szemet vetett a 
szép lányra, úgy hogy menekülni volt kénytelen a lány. Királyfi 
feleségévé válik, és amint gyermekeivel szüleit látogatná meg 
egyszer, nem más mint az nra vezére szereti meg. Ettől is el kell 
menekülnie, és bujában bujdosásában tésztasütőnek áll be. Itt 
akadt rá pádisá ura, az imám és vezér halálukkal lakoltak, ők meg 
boldog életüket kezdték meg újból. (L. a 68-ik m.)

Halála előtt meghagyta egy pádisá a fiának, hogy a palota 
negyvenedik szobáját ne nyissa ki. Kíváncsisága annyira viszi, 
hogy megszegi apja parancsát, kinyitja a szobát, és olyan szép 
lánynak a képét látja meg benne, hogy azonnal útra kél a keresé
sére. Eljutott a lány városába, de még csak közelébe se juthatott 
a lánynak, mert nem tűrte meg a férfit közelében. Hol bolondnak 
teteti magát, hol lánynak öltözködik, elvégre mégis csak közelébe 
jut, és szerelem egyesíti őket. (L. a 73-ik m.)

Szintén a képe után szeretett meg egy lányt a pádisá, és 
vállalkozik is rá egy öreg asszony, egy háromszor harmincz meg 
tíz esztendős, hogy elhozza ő azt a lányt. Útközben azonban a 
saját lányát öltözteti fel nagy czifrán, a szép lányt meg a szeme 
világától fosztja meg és az útfélen hagyja. Egy pásztor veszi a
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szegényt a házába, mely majdnem tele volt már nyomorékokkal. 
Az öreg asszony megtudja azonban, hogy életben van a lány, oda 
megy és megmérgezi. A királyfi rátalál egy vadászat alkalmával, a 
méregdarabka kihull a szájából, felelevenedik, szeme világát is 
visszanyeri és boldogságban egyesülnek. (L. a 69-ik m.)

Két ura volt egy aszonynak, az egyik tolvaj, a másik rabló, 
de egyikének sem volt tudomása a másikáról. Véletlenül megtudják 
az asszony hamisságát, odamennek hozzá, hogy most már válaszszon 
ki egyet közzülök. Az asszony annak Ígéri oda a kezét, a melyik a 
tolvajlásban túl tesz a másikon. Megy a két legény és a mint a rabló 
megpillant a nagy bazárban egy embert, a ki éppen ezer aranyat tett 
az erszényébe, utána suttyomkodik, ellopja az erszényét, kivesz 
belőle kilencz aranyat, beleteszi a peesétnyomóját és úgy helyezi 
vissza az ember zsebébe. Aztán torkon ragadja és viszi a szegény 
embert a törvény elé, hogy ellopta a pénzét. Kérdi a bíró az em
bertől, hogy hány aranya volt az erszényében. Ezer, feleli az ember. 
,Hát a te erszényedben"? kérdi a rablótól. ,Kilenczszáz kilenczven- 
egy meg a pecsét gyűrűm", feleli. Megnézik, a rablóé lett az 
igazság meg a sok pénz. —  A tolvajra került a sor. Hosszú kötelet 
vesz magához és indulnak egy éjjel a pádisá palotájához. Belopóz- 
kodnak a kerítésen át az udvarba, onnan a kincstárba és töltögetik 
zsákjaikat a drágánál drágább kincsesei. Elővesz azután a tolvaj 
egy libát, lenyakalja, hamarosan tüzet rak és mialatt tovább 
kutatgat a házban, oda szól a társának: ,Forgasd nyársát, meg 
ne égjen". Társa a ki már bánni kezdte, hogy eljött vele, kérdi hogy 
hová megy. ,Megyek a pádisához — mondja a tolvaj — ő tőle 
kérdem meg, hogy ki érdemli közülünk az asszonyt". Azzal belo- 
pózkodik a pádisá szobájába, a ki ép szundikált, egy szolgája meg 
ágya előtt ült és mesélt neki. A szolgát is majd elnyomta az álom, 
és hogy el ne aludjék, mézgát rágicsált a foga közt. A tolvaj egy 
szőrszállal kilopja á mézgát a szolga szájából és mihelyt elaludt, 
veszi, egy kosárba teszi és felköti a gerendára. Azzal leül a szolga 
helyére és kezdi mesélni a szundikáló pádisának a közte és a 
rabló közt folyó dolgot. E közben ki-ki kiáltja a félelmében remegő 
társának : , Forgasd nyársát, meg ne égjen". Még csak azt is elme-
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s,élte a pádisának, hogy hogyan lopózkodtak az ő palotájába, a 
szolgát hogyan altatták el, és a mikorára elbeszélte, kérdi a pádi- 
sától, hogy ki érdemiette hát meg az asszonyt ,A tolvaj', mondja a 
pádisá és azzal mély álomba merül. Ok meg veszik a sok kincset, 
és odébb állanak vele. Csak másnap tudta meg a pádisá a dolgot, 
a tolvajoknak bocsánatot ígért ha jelentkeznek, a mit az asszony 
tanácsára meg is tettek. A sok kincset ajándékba kapták, és az asz- 
szony a tolvaj felesége lett. (L. a 79-ik m.)

Nagy a száma azoknak a királyfiaknak, a kik apjuk halála 
után mindenüket elpazarolva, neki indulnak a nagy világnak. 
Egyike ezeknek oly nagy nyomorúságra jutott, hogy koldulásra 
szorult, és ha a város beje leánya meg nem szánja, talán éhen is 
hal. Oda adta a lány a koldus királyfinak minden kincsét, pénzét ; 
a fiú hajót bérelt rajta, szalmával rakja meg és egy szigeten kiköt 
vele. Veszi a sok szalmát, elégeti; hát a nagy fényre előjön a 
tengerből a sok táltos ló és mindegyike egy-egy drága követ köp ki 
a szájából. A hamuból téglát készít a királyfi, mindenik téglába 
egy-egy drága követ tesz, felrakja a hajóra és úgy tér vissza a 
városba. Első dolga volt, hogy azt a lányt megtalálja és sok, sok 
viszontagság után elérhette végre a czélját. (L, a 47-ik m.)

Egy másik királyfinak a szomszédságában egy szép leányka 
lakott. Egész nap a kertjében járt, bazsalyikomait öntözgette. Át 
szól egyszer hozzá a királyfi : ,Öntözd, öntözd a virágod, tudod-é 
hány levele van ?' Visszafelesel neki a leány: ,Toll meg tenta a 
kezedben, tudod-é hogy hány a csillag?' Egy pár nap múlva 
megint incselkedni való kedve támadt a bejnek, halárulónak öltöz
ködik és kínálgatja az utczán a halait. Látja a bazsalyikomos lány 
a sok szép halat, és kérdi hogy mennyiért adja fontját. ,Adj egy 
csókot egy font halért', mondja a fiú. Nagyon szerette a lány a 
halat, megcsókolja a fiút, és szalad be a sok hallal. Másnap reggel 
kérdi a királyfi: ,Öntözd, öntözd a virágod, tudod e hány levele 
van ?' — Vissza szól a lány: ,Toll meg tenta a kezedben, tudod-e 
hogy hány a csillag?' Erre kérdi a bej: ,Egy font halért hány 
csókot adsz?' — Aj, elszégyenkezett erre a bazsalyikomos lány, egy 
pár napig nem is mutatkozott az ablaknál. De nem maradt adósa
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ő sem a tejnek, és addig incselkedtek, addig hamiskodtak, míg 
örökre egymáséi lettek. (L. a 30. m.)

Se szeri, se száma a sok szép helva árulónak, a kikbe párjával 
szeretnek bele a király lányok. Az egyik Jemen szultán kisasszonya, 
a másik az indiai pádisa lánya; de a fiú az elsőhöz maradt hív, a 
ki hét esztendeig vár utána. (L. 60. m.). Nem kevésbbé állhatatos a 
bej leánya, a ki apja szolgáját szerette. Feláldozza szerelméért apját, 
anyját, fél vagyonát, és a mint elkerül a legény a háztól, utána 
indul ő is, hosszú útra rengetegre. De a mikorára odaér, mást vett 
el az ő szerelme, és ezen úgy felháborodik, hogy rabló életet kezd, 
egész faluval és hadsereggel küzd meg és nincs elébb nyugta a 
vidéknek, míg elő nem adják neki a legényt. (L. 26. m.)

*

A halandókénál jóval gazdagabb a tündérek, a szellemlakók 
birodalma. A ,három', ,hét‘ és a ,negyven peri* hatalmában tartja 
nemcsak a mesebeli embereket, hanem az összes szellemeket, 
ördögöket és sárkányokat is. Szövetkeznek néha a halandókkal, 
és az ezekkel való viszonyukból támadnak a félperik, félig tündéri, 
félig emberi természettel. Királyukat az emberek közül választják, 
a jelöltet még gyermek korában lopják el, és oly féltékenyen őrzik, 
hogy egy szabad órája sincs szegénynek.

Egy országából elzüllődött királyfi, hogy, hogy nem, a perik 
birodalmába talált tévedni. Úgy ragyogott a ,három peri' palotája, 
hogy nem bírta ki a szeme a'nagy fényt. Hát még a kert, a rózsák, 
a reá szálló fülemülék danája, akár a meny ország. Egy rózsafa 
mögé rejtőzve, úgy várta be a királyfi a történendőket. Egyszerre 
csak három galamb repül elő, és a mint lemerülnek a kertben levő 
medenczébe, olyan három szép lánynyá változtak, hogy megzavarták 
szépségükkel a fiú eszét. A legfiatalabbja észrevette a rózsák mögött 
lappangó királyfit, és mintha csak szívet cseréltek volna, mindig egy
máson a tekintetük. Elszunnyadt a királyfi a bujdosás fáradságától 
és alig hogy behunyta a szemeit, ott van álmában a peri, kitárja 
előtte a szívét és kérve kéri szabadítsa meg a peri voltától. Ha 
majd lefeküdnek —  mondja a peri —  lopózkodjék fel hozzájuk és
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égesse el a ruhájukat. Felébredt e szókra a királyfi, felmegy a 
tündérek köskjébe; ott feküdtek egymás mellett, ágyuk előtt a 
ruha. Veszi a királyfi és a mint elégeti a ruhát, felriad nagy visongva 
a három lány, kösknek, kertnek se híre se hamva, de e helyett 
ott a három szép lány, szívének a szép szerelme, életének boldog
sága. (L. a 6-ik m.)

Ugyancsak a ,három peri‘ volt az, a kik egy halálába rohanó 
királyfinak a segítségére siettek. Egy fa alá dőlt le a vándor királyfi 
és félig elszenderedve, félig ébren, ügy hallgatta végig a faágon 
ülő három galamb beszédét. Elkezdi az egyik: ,Látod azt a szegény 
embert? A szerelméhez siet, de nőm tudja szegény feje, hogy halál 
vár ott rá'. — ,Ezen könnyű segíteni — mondja a második — ,ha 
merít ebből a tó vizéből, a hol mi most mindjárt megfürdünk, és ha 
megmossák vele, uj életre ébred'. — ,Különösen beszéltek ti is' — 
mondja a legkissebbik —  ,mintha ismerné valaki a víz erejét, hogy 
megmossa vele. Többet ér ennél, hogy itt hagyom mellette ezt az 
apámtól maradt ajándékot, és ha veszedelembe jut, segítségére 
siethetek bármikor is'. A mikorra fölkelt a fiú, hát ott lát az oldala 
melyett egy gyémánt tollat; eszébe jutott erre a víz is, és megtöltve 
vele egy palaczkot, úgy indul az útjára. Minden bajában kisegítette 
a tündértoll meg a víz, és a perik segítségével érte el a boldogsá
gát. (L. 82. m.)

Sétára indul egy szegény asszony a lányával, és a mint a 
lány virágot mit szedegetve, beljebb hatol az erdőbe, egyszer csak 
akár egy félálom, tündér kertbe téved. Árnyékképpen hullámzik 
körülötte a sok tömeg, egy ragyogó arany széken meg egy ifjú 
legény, ül, sohse látott olyan szépet az életében. Mellette hét tün
dérszép leány, ki pirosba, ki zöldbe öltözködve, énekelnek és 
tánczolnak; úgy mulattatja a ,hét peri( azt az ifjú legényt, a 
pádisájukat. Felébred a lány a félálmából, de szivében ott a 
szerelem sebe, mely nem hagy neki nyugtot, hanem egyre űzi 
szép szerelme után. Fogja, megy ő & perije után, és jártában kelté
ben az ördög-anyára bukkan, a ki megszánakozik szegényen és 
megmutatja neki az utat, hogy merre talál rá a perire. Egyúttal 
óvatosságra inti a lányt, hogy valahogy meg ne lássák a többi perik,
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mert királyukat az emberek közül lopták el, és nagyon féltik az 
idegen szemtől. Meg is találja a lány a perik pádisáját és a mint 
megtudja a lánytól, hogy ő is halandó szülöttje, küldi vissza a déd
anyához, és kéreti, szabadítsa meg a perik közül. Vissza indul a 
lány a dédanyához, és a mint elmondja neki el peri király izenetét, 
nyomban kész a dev a szolgálatra. Egy hegyre küldi a lányt, a 
hegyen egy fa, a fán fülemüle fészke, a fészekben víz, abból merít
sen egy findzsával. Elmegy a lány a vízért és a dee-asszony utasí
tása szerint, visszatér a tündér palotába, elégeti a perik ruháját, és 
a mint mind felébred nagy visongva hogy ,odavagyok, égek*, kiürít- 
teti a fiúval a vizet és ezzel kiszabadítja a perik közül. (L. a 
91-ik m.)

Hasonló módon szeretett bele egy szultán-kisasszony a negy
ven peri4 pádisájába. Ez úgy történt, hogy a mint a kertjében üldö
gél és himezget, egy galambocska repül a hímző asztalára és a 
gyűrűjét a szájába kapva, elrepül vele. Másnap a karpereczét, har
madnap a kendőjét ragadta el, de e három tárgygyal együtt a szí
vét is elveszítette a lány. Halálosan beleszeretett a kis galambba, 
mely nem repült többé hozzá, és oly nagy betegje lett a szerelmé
nek, hogy jártányi erejét is elvesztette. Orvos, hodsa nem tudott 
rajta segíteni. Azt ajánlják végül a pádisának, hogy egy nagy 
fürdőt készíttessen az udvarába, és hirdettesse ki, hogy a ki csak 
beteg, ebbe a fürdőbe jöjjön, itt meggyógyúl. Fizetés helyett, min
denki csak azt mondja el, a ki valami különöset látott vagy hallott 
Elkészül a fürdő, tódul bele a sok nép. —  Volt egy kis kopasz 
fejűnek egy nyomorék anyja, útra kelnek ők is. Útközben egy ka
kast pillant meg a fiú, a mint vizet czipel a hátán. Utána som
polyog a kiváncsi kopasz, hát látja hogy egy nagy falhoz ér a 
kakas, egy kis nyilason bemegy, és a mint utána búvik a fiú, egy 
ragyogó palota van előtte. Felmegy a szép palotába, és egy kis 
zörejt hallva, egy szekrénybe búvik. Három galambot lát berepülni, 
egyet rázkódva lányokká változnak, és ki a szobát hozza rendbe, 
ki asztalt terít, mindegyike dolog után lát. Azzal ismét eltűnnek. 
A kopasz fiú, a sok szép étel láttára meg nem állhatta, hogy ki 
ne nyújtsa a kezét utána, de olyat koppintottak rá, hogy azonnal
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elment az étvágya. Nem sokára ismét egy kis galamb repül be az 
ablakon és egy szép legénynyé változva, oda megy egy fiókhoz és 
gyűrűt, karpereczet és kendőt vesz ki belőle. A kendővel könnyező 
szemeit törli meg, és sóhajtva rebegi hogy hol az a kar, mely e 
karpereczet viseli, hol az az újj, mely e gyűrűt érinté. Másnap a 
mint kiszabadul a fiú a palotából, mennek a fürdőbe és alig hogy 
kezdi a lány előtt a tegnap látottakat beszélni, fogja magát és oda
vezetteti magát a palotába. Eá is talált az ő kis galambjára, a 
perik pádisájára, megmenti közülök és holtukig övék a boldogság. 
(L. a 3o-ik m.)

Szintén tarfiuval történt meg, hogy perik közé került. Buj- 
dosásra adta magát szegény feje és a mint egy erdő mellett haladt 
el az útja, látja, hogy vagy harmincz ember ott áll a fa alatt 
és kötényüket kitárva, úgy lesik, hogy valami essék bele a fáról. 
0  is úgy tesz mint a többi, és egyszerre csak belehull valami a kö
tényébe, kapja és szalad vele. A többi ember utána, de nem bírják 
utói érni. A mint jócskán elkerült tőlük, kitárja a kötényét, hát 
hatalmas Álláh — egy kígyó van benne. Úgy megijedt a tarfiu, 
hogy egy lépést se tehetett előre. Hát még a mint megszólalt a 
kígyó. ,Ne félj tőlem tarfiucska —  mondja a kígyó —  jó tettedért 
jót várj. Peri királyfi vagyok, a fa alatt levő emberek az ellenségeim, 
a kik hét esztendeje egyre lestek, hogy lehulljak a fáról. Ha te 
nem jösz, vége az életemnek. Jó szíveddel megmentettél, teljesül
jön hát neked is minden kívánságod'. Ezzel eltűnik a kígyócska és 
a mint gondolkozik, hogy be jó volna valamit enni, íme előtte a 
sok szép étel. Egyéb se kellett a fiúnak, gondolt ő aztán sok 
mindenre, a mi egész életére boldoggá tette. (L. az 56*ik m.)

*

Épp oly gazdag azoknak a féltündéreknek a birodalma, a
kik jjeriktöl és emberektől származtak. Természetük félig tündéri,
félig emberi; külön kis udvartartások van, a hová ritkán téved el
halandó ember. Kösk)üket, mely a perik birodalmára emlékeztet,
többnyire vadállatok, tündéri szolgálatban levő szörnyetegek őrzik. /
Es éppen ezért veszedelmet hozó a szerelmük, mert csak nevük

/
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megemlítése is elég, hogy szerelembe ejtsék a halandókat. Több
nyire világot unt öreg asszonyok, és gonosz boszorkányok azok, a 
kik e fél tündérek útjára terelik a bujdosókat, és ha nagyobb 
hatalom közbe nem lép, oda is vesznek a küzdelembe. Mutassunk 
be nehányat e fél tündérekből:

Rózsa-szultán az egyiknek a neve, lánya a sohse nevető pádi- 
sának. Egy királyfi vadászgatott e fél -peri köskje környékén és egy 
szarvas alakot öltött boszorkány addig csalogatta maga után, míg 
csak a köskig nem ért. Hiába kéri az öreg ember, az agg szakállú 
pír, hogy ne közelítsen a köskhöz, okvetetlenűl látni akarja a 
Rózsa-szultánt. De alig közeledik a kapuhoz, rárohan a kapuőrző 
oroszlán és tigris, és ha a Rózsa-szultán ideje korán észre nem ve
szi a veszedelmet, vége a királyfinak. (L. 76-ik m.)

Ibolya fürtnek hívnak egy másikat, egyikét azoknak a világ
szép lányoknak, a kikkel tele a perik birodalma. Negyven ördög 
őrzi a kastélyát, és ezere meg ezere a halandóknak pusztult el 
már miatta. Egy pádisának sikerűit azonban a dev-anya oltalmát 
megnyerni, közelébe viszi a kastélynak és a zsebéből egy marok 
homokot kivéve, a földre szórja. ,Ettől —  úgy mond a dev-asz- 
szony — a hány dev, mind elalszik a kastélyban. Siess fel a lány 
szobájába, a ki szintén alszik, és húzd le az újjárói a gyűrűt'. 
A pádisá úgy tesz, és akármilyen nehéz is volt megválnia a csoda
szép karitól, vissza kellett sietnie. Másnap látja az ibolya tündér, 
hogy hiányzik a gyűrű az ujjáról, keresteti, de nem találják meg. 
Az nap este ismét oda viszi a dev-anya a pádisát, és ezúttal a 
fülbevalóját lopatja ki. Annyira bántja a tündért ez a két eset, 
hogy a harmadik éjszaka nem jön álom a szemére. Ezúttal azt 
mondja a dev-asszony a pádisának, hogy csókolja meg a tündér 
két arczát. De alighogy belép a pádisá a tündér szobájába, nyakába 
borul Ibolya-fürt és én a tied, te az enyém, el se válnak többé egy
mástól. (L. 80. m.)

A három Gránát-leányt is devek őrzik, és a keresésére induló 
királyfi legelőbb is a dev-anyára bukkan. Nagy tűz közepette trónol 
a félelmes asszony, úgy hogy alig bírja a királyfi kiállani a köze
lében, Három szőrszálat ad oda neki és küldi a legidősebb fiához,
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a ki az anyja ajánlatára szintén szivesen fogadja a királyfit. Meg
mutatja neki az utat a Gránát lányokhoz, megmagyaráz neki egy 
kertet, mely előtt két forrás van; az egyikből vér, a másikból geny 
folyik és lelkére köti, hogy mindegyikéből egy jó ízüt igyék. A kert 
kapujánál egy oroszlán meg egy kutya áll őrt, a kutya előtt fű, az 
oroszlán előtt csont van, ezeket cserélje fel, a füvet tegye az orosz
lán, a csontot meg a kutya elé; nem lesz tőlük semmi bántódása. 
Elér a királyfi ilyen módon a kertbe, leszakítja a három gránát 
almát, és rá se hederítve a nagy sikongásra, kisiet a kertből. Fel
vágja az egyiket, hát ime olyan egy lány pattan ki belőle, a milyet 
még életében se látott. De jóformán szemügyre sem vehette, vérré, 
gennyé olvadva, ott tűnt el előtte a lány. Megy aztán a dev-fiuhoz 
és elmondja neki a dolgot. ,Nem így kellett volna tenned* —  ok
tatja a dev. —  ,A kert előtt ott egy másik forrás, tej meg méz 
folyik belőle, abból kellett volna innod és ivás után azt mondani, 
jaj be rósz volt*. Visszatér a fiú a két gránát almával, iszik a tej
ből meg a mézből, de a helyett hogy rósz, azt találja mondani: 
jaj be jó volt. Felvágja azután a második gránátot is, hát abból 
még egy szebb lány pattan elő, de mert rosszul mondta, nem tu
dott a lábán megállani. Veszi és viszi a dev-fiuhoz. ,Nem meg
mondtam — kiáltja a dev már messziről — hogy jól vigyázz a 
szóra ? Most csak térj vissza anyámhoz, vágd háromszor képen és 
kérd a többire nézve az ő tanácsát*. A királyfi úgy tesz, és a mint 
a dev-anyától is búcsút vesz, egy csomó hamut kap tőle az útra, 
mellé meg azt az utasítást, hogy mielőtt felvágja a harmadik grá
nátot, szórja be a homokkal. Alig ér az útra, vesszi a hamut meg a 
gránátot és a mint felvágja, olyan szép egy tündér áll előtte, hogy 
alig telt be a nézésével. Hazaérnek aztán nem sokára, a sánta 
tündért a vezérének adja, a másikat ő maga veszi el és úgy 
töltik el boldog napjaikat. (L. 66. m.)

A rózsa-lányok heten vannak, és galambokká változva, úgy 
repülik be a nagy mese-birodalmat. A hova csak leszállanák, 
mindenünnen rózsa nyílik. Egy nap egy pádisá kertjébe találtak 
betévedni; a pádisá ép ott ült a lúgosban, és mihelyt megpillan
totta a hét szép galambot meg a sok szép rózsát, neki indult a
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nagy világnak. Addig járt addig kelt, míg rájok talált, és elhozta 
őket a maga kertjébe. (L. a 87. m.)

Dilrukesnek hittak egy tündért, szépségéhez és hatalmához 
nem volt sok hozzá fogható. Ráparancsolnak egyszer egy szegény 
fiúra, hogy lopja el a Dilrukes tündér tövisét. Egyik devtftl a 
másikig, egyik veszedelemből a másikba; míg kézre keríti a tövist, 
melynek annyi az ága, mint akár egy fának. Mindegyik ágon más 
más madár, mindegyik madárnak más hangja, hogy a ki hallotta, 
oda lett tőle. A tövis után Dilrukes tükrét hozatják el, melyben 
meglátható az egész világ; a tükör után pedig magát a tündért. 
(L. a 75-ik m.)

Egy királyfit azzal átkozott meg egy öreg asszony, hogy 
Szótalan szultán-kisasszonyba legyen szerelmes. Útra kél a ki
rályfi és addig jár addig kél, míg elér egy roppant nagy hegyhez. 
De úgy ragyogott a hegynek minden kis kövecskéje, akár a fényes 
nap. Egy öreg embertől megtudta aztán, hogy e hegy Szótalan 
szultán-kisasszonyé, a kinek hét fátyollal van eltakarva az arcza, 
még is megfényesít mindent. Ismét folytatja a királyfi az útját, 
míg egy másik hegyhez jut el. Ennek meg olyan piros volt minden 
darabkája, akár az izzó tűz. Kérdi az emberektől, hogy miért 
olyan piros itt minden. Elmondják neki, hogy vagy három és fél 
hónapi járásra Szótalan szultán-lány lakik, annak az ajka olyan 
piros, hogy egész idáig elsüt. Megint megy mendegél, hát egy 
várat pillant meg, csupa emberfőből van összeállítva. Mondják 
neki hogy ez a vár azoknak a fejeiből van összeállítva, a kik nem 
tudták a szultán-kisasszonyt megszólaltatni. Nem riadt vissza 
azonban a királyfi, bemegy a palotába és egy szóló fülemüle 
segítségével megszólaltatja a lányt. Övé lett szépségestül, orszá
gostul. (L. a 83-ik m.)

Útra kelt egyszer egy királyfi és a mint bujdosik, olyan 
egy fényes követ talál, hogy az éjszaka is világos lett tőle. Elérke
zik aztán egy országba, a hol tilos volt tüzet vagy másféle világot 
gyújtani. Alighogy megpillantják a fiúnál a világosságot, kérdőre 
vonják és elveszik tőle a követ. Volt ennek a város pádisájának 
egy vezére, a ki azt ajánlotta az urának, hogy kívánjon egy zsák-
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kai a fiútól abból a kőből. Eá is parancsolnak a fiúra, hogy ha 
negyven nap alatt meg nem lesz a zsák kő, vége az életének. Mit 
csináljon szegény feje, elmegy arra a helyre, a hol a követ találta 
^olt, és a mint jár kel nagy bujában, egyszerre csak megjelenik 
előtte egy tündér. Kérdi a fiút hogy min aggódik. Elmondja neki a 
buját. Vigasztalja a lány, hogy ne törje magát e kicsiségen és kéri, 
hogy öntse le egy korsó vizzel. Amint leönti a fiú, hát csak úgy 
hull a lányról a sok gyémánt. Szed a fiú egy egész zsákkal, és 
negyvenedik napra elviszi a pádisának. Egy két nap el se telt, me
gint hívatja a pádisá, és drága gyöngyöt kér a fiútól. Egy másik 
tündér, az előbbinek testvére, jelenik meg előtte; ez is leönteti 
magát vizzel, és több a gyöngy mint a mennyi kellene. Harmad
szorra rubintot kívánnak tőle, azt meg egy harmadik tündér adja. —  
Ennyi még mind kevés volt a pádisának. Egy nap megint csak 
hívatja a fiút, hogy kastélyt akar a tenger közepére. Megjelenik 
előtte mind a három tündér, és mondják neki, menjen fel a hegyre 
és kiáltsa a hogy csak telik tőle; ,Hadsi apó, a legkisebbik kasté
lyát akarja a lányod/ Ott volt másnapra a kastély a tenger köze
pében. Megy a pádisá a vezérével a kastályba és mialatt nézegetik, 
ismét felmegy a fiú a hegyre és kiáltja: ,Hadsi apó, vedd vissza a 
kastélyt'. Eltűnt a kastély királyostul vezérestül, a fiú meg veszi a 
három tündért és viszi az országába. (L. a 11-ik m.)

*

A perik szolgálatában álló félszellemek képezik voltakép az 
átmenetet a b e k h e z , a törökök mesebeli ördögeihez. E szolgák 
néha galambok, néha szörnyetegek alakjában mutatkoznak, és ter
mészetükben néha a rossz, néha a jó szellemekhez hasonlítanak. 
Madárkák alakjában gyakran osztogatják a jó  tanácsot, és több
nyire szerelmesek szolgálatába szegődnek. Sohse tudta volna az 
egyszeri királyfi a szótalan szultán-kisasszonyt megszólaltalni, ha a 
peri-papagály meg nem mutatja neki az útját (L. 83. m.) — Szintén 
egy kis madárka volt az, mely egy lány hímző asztalára szállva azt 
csicseregte neki, hogy ,halott mellett a szerencséd'. Egy nap el is 
tévedt ez a lány egy vadonban és a mint belép egy magányos kas-
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télyba, ott egy halott az asztalon, rajta egy írás, hogyha ki negy
ven napon át imádkozik a halott mellett, arra nagy szerencse fog 
várni. Imádkozik a lány a halott mellett, míg csak el nem jött a 
negyvenedik nap. Reggel megpillant egy arab lányt a kastély előtt, 
és behívja, hogy imádkozzék addig helyette, míg rendbe szedi egy 
kissé magát. De e közben felébredt a bej és abban a hiszemben, 
hogy az arab lány imádkozott mellette, azt veszi nőül. Szegény 
lány a konyhába került szakácsnénak. De utóvégre mégis meg
tudja a bej a dolgot, elárulja a türelem köve, mely nem tudván 
kiállani a lány szerencsétlenségét, ketté pattant. (L. 43. és 59. m.)

Ugyancsak a hamis perik dolga volt, hogy egy szegény kis 
fiút őzikévé változtattak és úgy vezettették lány testvérkéj ével egy 
erdőbe. A lányka felmászott egy fára, az őzike meg vadászni járt. 
Meglátta egy királyfi a fán lakó lányt, de akárhogy hívta, hogy 
szálljon le hozzá, nem engedett a lány a kérésének. Majd a fát 
akarta ketté fürészeltetni, de csak egyet nyalt rajta az őzike, hát 
még vastagabb lett a fa. Addig-addig, hogy csellel megfogatta a 
lányt, elvitte a palotájába és feleségül vette. Az őzike egyre a test
vére mellett volt. Egyszer azonban egy gonosz arab lány a meden- 
czébe dobja a szultán-asszonyt, a medenczében egy nagy hal volt, 
azonnal elnyelte szegényt. Már-már az őzikét is el akarta volna az 
arab pusztítani, ha nyomára nem jön a királyfi a dolognak. Meg
lelte az őzikét, a mint leszállott a medenczéhez, végig hallgatta a 
beszédüket, és a mint ketté vágják a halat, benne a szultán-asszony, 
két kis magzatkával egyetemben. Az őzike egyet talált nyalni a hal 
vérén, ismét emberré változott, az arab pedig halálával lakolt meg. 
(L. 52. és 53. m.)

Egyik legrettenetesebb alattvalója a tündéreknek az arab
peri. Némelye perik, némelye devek szolgálatába szegődik, és azt 
teszik, a mit parancsolnak nekik. Vannak azonban önálló arab 
perik is, a kik külön birodalmukban élnek és férjes asszonyokkal 
szerettetik magukat. -— Megleste egy éjszaka a feleségét egy királyfi, 
hát látja, hogy egyenesen az arab perihez megy. A királyfi gyor
sabb volt a feleségénél, megöli az arabot és a mint másnap nagy 
gyászban a felesége, kérdi tőle az okát. Az asszony úgy tetteti,
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mintha egy rokona halt volna meg, és kéri az urát, hogy türbét 
csináltasson az udvarába a halott számára. Oda jár le az asszony 
mindennap, mert nem halt meg a lelke az arabnak, csak szőlani 
meg mozdulni nem tudott. Módját találta azonban a királyfi, hogy a 
lelket is kiölje az arabból, és vele együtt az asszonyét is. (L. 14. m.)

Az öreg szellem a pir, és a kóborló szellem a dsin, szintén a 
a perik osztályába sorozhatok. Áz előbbi többnyire álomban jele
nik meg, varázstárgyakat osztogat és czéljükhöz segíti a jóra törek
vőket. A dsin többnyire a levegőkben lakozik, és hamisságával 
inkább a devek csoportját közelíti meg.

Egy szegény lány tévedt el egyszer beteg anyjától, és a mint 
hosszas bolyongásában elalszik, egy pir jelenik meg az álmában. 
Hosszú ősz szakáll köríti az arczát és teszpihet (olvasó) forgat a 
kezében. Egy botocskát ad a pir a lánynak és azt módja neki: 
,Űtadban ez lesz a kisegítőd, ne félj semmitől/ A mint felébred 
a lány, mellette a botocska, veszi, és útra kél vele. Mentében meg
találja egyszer a botocskájával a földet piszkálni, és ime egy arab 
peri áll előtte, várja a parancsát. Eleintén megijedt a lány, de mert 
nagyon gyötörte az éhség, mindenek előtt ételt kért az arabtól. 
Annyi sok szép étel termett előtte, hogy azt se tudta, melyikhez 
nyúljon elébb. Majd egy tündér palotához jut és a pir segítsége 
folytán eléri a szíve minden kívánságát. A peri királyfi lett az ura, 
és maga is a perik közzé vegyülve, ott élt örök boldogságban. 
(L. 86. m.)

Egy szegény szultán-asszonyt megfosztottak urától, megölték 
szegény gyermekeit, és nagy bújában vándor útra került. Egy pir 
jelenik meg az álmában és vigasztalja, hogy nem tart soká a 
bánata. Megmutatja neki a helyet, a hová a gyermekeit eltemették, 
közel a sírjokhoz egy folyó folyik. Ha ezzel a vízzel megmossa a 
gyerekei testét, mind felelevenednek. Az asszony kezdetben csak 
álomnak hitte a pir megjelenését, de a mint eljut arra a helyre, a 
hol a gyerekei nyugodtak, megpillantja a vizet. Kiássa a gyerekeit 
a földből, és alig hogy megmossa őket a vízzel, életre ébred vala
mennyi. Veszi őket és nem sokára megtalálják apjukat is, és mind
nyájuk szenvedése örömre változik. (L. 77. m.)

Kúnos, Oszmán-tör. népkőit. gyűjt. II. u



XVIII BEVEZETÉS.

Messze került egymástól két szerelmes pár, hirök se jutott el 
egymáshoz. A temetőben repkedő dsinek megsajnálták őket, fel
kapják a fiút, és mikorára felébred az álmából, ott van mellette a 
szíve szép szerelme. (L. 55. m.)

Egy másik (isin egy pádisá lányát lopta el, ép a menyeg
zője éjjelén; beteszi egy ládába és úgy viszi magával mindenfelé. 
Tengerbe merülve él a dsin a lánynyal, és ha meg akar pihenni, 
kiszáll vele a tengerpartra, kiveszi a lányt a ládából és fejét a tér
dére hajtva, úgy adja magát a nyugalomra. (L. 19. m.)

*

Az ártalmas szellemek csoportját a dev nemzetséggel, a török 
mesevilág ördögeivel kezdjük meg. Többnyire alárendeltjei a, peri le
nek, ők a tündér birodalom őrizői és nélkülök, főleg a dev-anya 
nélkül, ritkán érne a bujdosó szerelmes czéljához. Ők a mesevilág 
óriásai, alakjuk néha állati, néha emberi. Az ördögfiak anyja, a 
hatalmas dev-asszony útfélen üti fel a tanyáját; nagysága, mint 
egy mindre, mindegyik lába egy-egy hegyen, lehollete szélvészt 
okoz, nyolez rőfnyiek a karjai, úgy állja útját a világgá bujdosók
nak. Nem bántja azt, a ki szépen köszönti, sőt megvédi a rossz 
szellemektől, a sárkánytól, boszorkányoktól, néha a saját' fiai
tól is.

így kelt a dev-anya annak a szegény lánynak a védelmére, a 
ki a peri eredetű Juszuf sáhhoz jutott. Szegény ember volt ennek 
a lánynak az apja, még csak annyijok sem volt, hogy elélhettek 
volna. Kapva-kapott hát egy arab ajánlatán, hogy elviszi a lányát, 
és sok pénzt hagy neki helyette. Juszuf sáhn&k a szolgája volt ez 
az arab, elviszi a lányt a perik birodálmába, és jól is ment volna 
a dolga, ha magára nem haragítja valamiért az urát. Hót évig kel
lett volna az ura után bujdosnia, ha a dev-anya, Juszuf sah nagy
nénje, meg nem könyörül rajta. Házába fogadta a lányt, gondját 
viselte akár a saját gyermekének és végül egyesítette szeretett urá
val, Juszuf îal. (L. 45. m.)

Egy más alkalommal egy szegény királyfi került hozzá, a ki 
apja elveszett tükre keresésére indult. Megmondja a fiúnak, hogy
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a devek lopták el a tükröt, és mutatja neki az útat, a devek közé. 
Kertjükben tartják elrejtve a tükröt, és csak úgy lépjen át a kapun, 
ha nincs behunyva a devek szeme, mert azok csak akkor alusznak, 
ha nyitva a szemük. Bemegy a fiú a devek kertjébe, megtalálja a 
tükröt, de nem elégedett meg evvel, hanem egy gyémántfából is 
le akart egy ágat törni. A fa nagy sikongására felébredt a sok dev, 
megfogják a fiút, és csak olyan feltétellel kegyelmeznek meg neki, 
ha egy Arab-üzengi nevű óriás asszonyhoz elmegy és elhozza nekik 
az óriás kardját. Arab-üzengihez megint csak a rfer-asszony jut
tatja el. Sok veszedelemmel be jut a palotába, egész a hálószobáig 
indul, veszi a kardot a falról; de mert kivonta a hüvelyéből, fel
ébred az arab és megfogja a fiút. Ez az óriás meg csak akkor 
kegyelmez meg neki, ha elhozza neki apm k  pádisája lányát. Ismét 
a dev-anyához folyamodik segítségért. Utasításaival ellátva, elindul 
a perik birodalmába és elérkezik a város elé, melynek küszöbét 
meg férfi nem lépte át. Az arab óriásnál megtanulta azonban a 
bűbájosságot, átváltozik madárrá és úgy repül be a szultán lány
hoz. Úgy megszerette a lány, hogy kész volt vele útra kelni. Megy 
a lány nyal Arabüzengihez, a ki annyira megijed a fiú bátorságától, 
hogy nemcsak a lány nem kellett neki, hanem még a kardját is 
oda adja. Megy a karddal a b ek h ez , azok még jobban megijedtek 
és tükröt is adnak neki, gyémánt ágat is, csak szabaduljanak tőle. 
(L. 22. m.)

Elkergette egy pádisa a lányát és földönfutóvá lett a szultán 
kisasszony. Erdőkön, hegyeken bolyong, míg egy kastélyra buk
kan, melynek tárva-nyitva a kapuja. Bemegy az udvarába, az 
udvarból a konyhába, a konyhában egy megnyúzott juh, csak éppen 
hogy meg kellett sütni. Veszi a lány, megsüti a juhot, tüzet rak, 
előkészíti a kávénak valót és a mint estefelé nyilik az ajtó, elrej
tőzködik egy szobában. Képzelhetni a lány ijjedelmét, a mint egy 
félig ember, félig ördög alakú öreg devet lát bejönni. Moczczani se 
mert a szegény a helyéből. A dev a mint megpillantja a megsült 
juhot, a megkészített kávét, a csibukot, olyan öröme támadt sze
génynek, hogy csak úgy kívánta annak a boldogságot, a ki ezt 
az örömet okozta neki: ,Ne félj —  kiáltja a dev —  jöjj elém, a ki

b*
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ezt a jót tetted velem; ha férfi vagy, fiamnak, ha nő, leányomnak 
fogadlak*. Erre elő jön a lány a devnek nagy örömére és e naptól 
kezdve, ő végzi a ház teendőit. Ha azt kiáltja hogy dada, előterem 
egy arab, és teljesíti szíve szája kívánságát. Lemegy egyszer a 
kertbe, hát még észre se vette eddig, hogy egy gyémánt szárnyú, 
gyémánt fejű récze úszkál a vízben. De alig hogy meglátja a lányt, 
haragosan csattogtatja a szárnyait, és kiáltja a lánynak: ,Ej te 
orczátlan, a királyfimat jöttél tán elrabolod és azzal letörik a 
fél szárnya. Más nap ismét lemegy a kertbe, megint ráförmed a 
récze és letörik a másik szárnya is. Harmad napra a feje törik le 
és erre eltűnik a tóból. Ez a récze nem volt más, mint az öreg dev 
lánya, és azért bukdácsolt le és fel a vízben, hogy a kert szomszéd
ságában lakó királyfi meg ne lássa. De meglátta ám helyette a 
szép szultán-lányt és úgy megszerette, hogy oda ment az öreg 
devhez és feleségűi kérte. Beleegyezett a dev a házasságba és 
oly roppant gazdag ajándékokkal látta el az új párt, hogy csodá
jára jártak a sok kincsnek. —  Betegágyba esett kilencz hónap 
meg tíz nap múlva a szultán-asszony, de sehogyse tudott meg
szülni. Küld a lány a dev apjáért, háthgi ő inkább tudna segí
teni a baján. Eljön az öreg, oda áll a lány ágya mellé és mondja 
neki, hogy szakítsa ki a fél karját. Egy rántásra kiszakítja a lány a 
dev karját, és a mint ijedtében eldobja, ehol egy gyémánt fa támad 
a helyén. Kiszakíttatja a másik karját, egy második gyémánt fa 
lett belőle. Aztán a féllábát szakíttatja ki, abból aranyos szék 
támadt, a másik lábából meg a párja. Kiszakíttatja azután a fejét 
meg a törzsét, hát olyan egy ágy lett a helyén, az ágy előtt meg 
olyan egy szőnyeg, hogy ránézni is gyönyörűség. Alig hogy bele
feküdt a lány, megszüli az aranyhajú magzatait és boldogság a 
további élete. (L. a 26-ik m.)

Hatalmas szellem a szürke-dev, nincs is párja a kertjének, a 
kertjében levő gránát-fürtnek. Hírét hallotta egy szerelmes e csoda 
fürtöknek és feltette magában, hogy ezzel ékesíti ö föl menyasz- 
szonya szobáját. Hosszas bujdosás után oly rémítő lárma meg 
sikongás csapja meg a fülét, hogy majd megsiketült belé. A szürke- 
dev talizmánja csinálta e lármát, mely a dev kisebbik kertjét őrizte.
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Oda megy a fiúhoz a talizmán peri-öre és kérdi, hogy mi járatban 
van erre. Elmondja a fiú a baját, és kéri a peri segítségét. ,En nem 
tehetek semmit, mondja az őr, ha csak anyám, a dev-asszony nem, 
a ki a nagyobbik kert talizmánjait őrzi'. Hat hónapig ment a fiú, 
míg ismét meghallotta azt a siketítő vijjongást, melyet a talizmán 
csapott az ő közeledtére. Ott ült a dev-asszony az út közepén, és 
mert anyácskájának mondta a fiú, kész volt a baján segíteni. 
,Nesze Fületlen', kiáltja az asszony, és egyszerre csak azon veszi 
észre magát a fiú, hogy repül vele valaki, és alig egy pár perez, 
ott a devek tündér kertjében. Mintha csak gyémánt kastélyok vol
nának, úgy ragyogott benne a sok gránát fürt, és a fiú minden 
mozdulatára hol sírnak, hol nyögnek; majd megrepedt bele a szíve. 
Összeszedi magát a fiú, lekap egy fürtöt, és erre olyan visongás, 
olyan siránkozás támad, hogy ha a Filletlen meg nem kapja a fiút, 
ki se talál ijedtében a kertből. Ránéz a gránát-fürtre, hát az az 
ének, az a sok dal, mely mindegyik gránátból külön-külön fakadt, 
majd elvette az eszet. A de^-asszony még egy-két utasítást ad neki, 
haza viszi a gránát-fürtöt, és lakodalma éjjelén át egyre énekelnek 
a boldogságához. (L. a 98-ik m.)

Párja ennek a körmetlen-dev, a lányrabló szörnyeteg. Negyven 
fiútestvér azt a fogadást teszik, hogy csak úgy házasodnak meg, ha 
egy apától, egy anyától lett negyven leányra találnak. Bujdosások- 
ban megtudják, hogy a körmetlen-dev őriz ilyen negyven lányt 
mennek egyenesen az országa felé. Ismét a dev-anya mutat nekik 
útat és így szól hozzájok: ,Egy évig haladtok éjjel-nappal, az év 
leteltével olyan egy sivatagra juttok, hogy tíz évig se találnátok a 
határára'. — Aztán kiszakít a fejéből három szőrszálat, oda adja 
a fiúknak és így folytatja: ,Mikor elértek a sivataghoz, gyújtsátok 
meg az egyik szőrszálat, de csak naplemente után. A körmetlen-dev 
úgy fél a tüztől, mint a haláltól 03 ha meglátja a világosságot, be- 
lyebb húzódik a sivatagba; ti egyre utána. Három estén át folytas
sátok, míg csak a kastélyhoz nem értek. A kapujánál két kis madár 
áll őrt, cseréljétek meg az ételüket és nem lesz semmi bántódástok'. 
Elmegy a negyven fiú, megtalálják a negyven lányt és a deven is győ
zedelmeskedve, haza térnek, egyszerre lakodalmaznak. (L. 90. m.)
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Emberségesebb volt a Csengős-dev, a ki földalatti palotájából 
csak egyszer jött ki egy esztendőben. Összefogdosott ugyan ő is 
embert, asszonyt, de nem bántotta őket, hanem a kút fenekén lévő 
palotájában tartogatta. Eoppant szerette a medvehúst, és a ki med
vét tudott neki fogni, azt tejjel-mézzel táplálta. Ember nagyságú 
dev a szolgája, de fején jókora nagy szarvai, e szarvakon meg csen
gettyűk voltak. Maga a nagy-dev hét hegy nagyságú, mindegyik 
szarva olyan, mint egy-egy fenyőfa, és a rajta levő csengők akár 
egy fürdő kupolája. Fényes volt a háztartása, foglyai el se kíván
koztak a palotájából, sőt nem egyszer segített is egyikén-másikán, 
ha szerelem tüze kezdte Őket égetni. (L. 89. m.)

A milyen különösek e devek, ép oly különösek a talizmánjai. 
A körmetlen dev talizmánja a palotájában levő kertben van. A kert 
közepében egy nagy medencze, fele vízzel, fele vérrel van meg
telve. E véres vízben egy nagy állat úszkál, fele részében ember, 
fele részében hal. E hal gyomrában egy arany kalitka van, a kalit
kában három zöldfejű galamb. A ki e galambokat kézre keríti, az 
egyúttal a devet is legyőzi. (L. 90. m.) — Egy másik devnek a taliz
mánja, a hetedik föld rétegében van elrejtve. A hetedik földnek 
egy nagy-nagy kertjében ott sétál egy nagy macska, fejebúbján 
egy fehér szőrszállal. A ki ezt a szőrszálat megtudja kaparítani és 
hamarosan meggyújtani, az a devve 1 is könnyen végez. De ez a 
macska olyan erős, hogy tíz oroszlánnal is megbirkózik és csak 
egyszer egy hónapban közelíthető meg, a mikor behunyja egy pár 
órára a szemeit. (L. 96. m.)

Hatalmuknál fogva a bűbáj ossághoz is értenek a deve k. Por- 
szuk-dev volt ezek közt a leghatalmasabb, a ki anyjától tanulta volt 
e mesterséget, ő tőle meg a fia tanulta meg. Egyszer egy esztendő
ben van a napja, a mikor nem foglalkozik varázslással, és ez időt 
felhasználva, elveszi tőle egy padisá a fiát, a kit a dev rabolt volt 
el tőle. Az volt a szerencséje a padisának, hogy a devnél hatalma
sabb szellemek vették pártfogásuk alá. Mert utána indult a dev a 
fiúval menekülő apának, a levegőből csapott le rá és már-már meg
ragadja a szegény embereket, a midőn csattan a mentő szellem 
korbácsa és visszariad tőle e dev. A fiú lakodalma estéjén még egy-
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szer megpróbálkozik a dev. Elfelejtette a pádisá a szent füstölést 
és ime egyszerre csak elsötétedik az ég alja, szelek dúlják a sötét 
levegőt és megjelenik a hatalmas dev. Kapja a pádisa a füstölőt, 
meggyújtja, hát rémítőt kiált a dev : ,Megégetted lelkemet óh pádisá, 
fü eş virág ne nőjjön a kertedben/ Más napra kelve, mintha csak 
leégett volna az egész kert, de beleégett a varázsló dev is. (L. 92. m.)

*

A szellemek leggonoszabbjai a sárkányok. Folyvást ellensé
geskedésben vannak az emberekkel ez a többi szellemekkel, és 
egyre fiatal lányok után áhítoznak.

Négy ifjú vadászott együtt egy vidéken és a mint egy kút 
mellett halad el egy nap az útjok, nyögés meg jajszó hallatszik ki 
belőle. Leszáll az egyik, hát tele van a kút feneke agyon kínozott 
emberekkel, és a mint kinyit egy vasajtót, megpillant egy nagy 
palotát. Bemegy, rendre kinyit negyven szobát, mindegyikben egy- 
egy gyászruhájú lány, mécses előttük, úgy varrogatnak nagy szo
morúan. Benyit a negyvenegyedikbe is, és jóformán a védelemre 
se készülhetett, mert megragadja a sárkány, és úgy visszalódítja a 
kút fenekére, hogy moczczanni se tudott onnan. Úgy járt a másik 
kettő is. A negyedik szerencsésebb volt, mert egy csapásra leszabta 
a sárkány két karját, és egy másodikra a lelkét küldte a pokolba. 
Bemegy azután a lányokhoz és a mint leemeli az arczukról a fekete 
íátyolt, hát csak megvilágosította a szépségük az egész palotát. 
Veszik aztán a tűjöket, a mikkel dolgoztak, beleszúrják a sebesül
ten fekvő ifjakba, és ime megannyija magához tér. Megrakodva 
sok drágasággal hagyták el a sárkány barlangját, és a negyven 
lányon megosztozkodva, úgy tértek vissza hazájukba. (L. 88. m.)

Egy anyjától eltévedt fiúcska anyja keresésére indul, de út
közben egy hétfejfi sárkány állja el az útját. Neki gyürkőzik a fiú, 
és bármennyire szórja is a sárkány a torkából a tüzet, megöli a 
szörnyeteget. De megtudja a sárkány testvére a dolgot, és addig 
keresi a fiút, míg rá talál. Ez is hasonló sorsra jut, mint a másik, 
és a mint legurul a feje, behengergőzik egy kútba. Utána megy a
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fiú, leszáll a fej után a kút fenekébe, hát ahol egy lépcső vezet a 
sárkány palotájába. Bemegy, és a mint kinyitja a legnagyobb ter
mét, megpillant egy szép trónon ülő tündér lányt. Veszi a lányt, 
meg a sok kincset, úgy hagyják el Szolukszuz sárkány birodalmát. 
(L. 82. m.)

Nem olyan könnyű volt elbánni a Láthatatlan sárkány nyal, 
a kit még a szellemek se tudtak legyőzni. Egy talizmánja volt 
ugyanis e sárkánynak, a hetedik égnek egy csillaga. De addig járt 
utána egy királyfi, míg megtanította a Smaragd Anka, hogy hogyan 
juthatna e talizmánhoz. Egyszer egy esztendőben ugyanis, leszo
kott volt e csillag szállani a sárkányhoz; mint tűzdarab hull le az 
égből, de mihelyt a földre ér, vízzé válik. Ha valaki megleli e csil
laghullást és abban a pillanatban, a mikor vízzé válik, betakarja 
valamivel és egyet hörpint belőle, és a víz alatt lévő homokkal 
megtöltheti a zsebeit, meg van törve a sárkány hatalma, ügy tesz 
a királyfi és a mint a lehulló tűzcsillag vízzé változik, kettőt-hármat 
hörpint belőle. Úgy égette a víz, mintha csak eleven tüzet nyelt 
volna. A másik pillanatban már látható lett a rémítő nagy sárkány, 
a mint nagy nyöszörögve esdekel az életéért. Kiveszi a királyfi a 
a homokot, és a mint rászórja a sárkányra, ott iadta a lelkét. 
(L. 87. m.)

Az volt egy pádisának a búja, hogy valamennyi gyermekét 
ellopták a rossz szellemek. Keresésére indul a negyven gyerekének 
és hosszas bújdosás után egy rakás sárkánykölyök közé jut. Fiata
lok voltak még, anyjuk mellől tévedtek el. Kikerüli őket a pádisá, 
de alig jár egy darabot, előtte a sárkány-kölykök anyja, és kérdi 
tőle, hogy nem látta-e a gyerekeit. Útba igazítja a pádisá és a 
mint csakugyan megtalálta a magzatait, kérdi az embertől, hogy 
mivel hálálja meg a jó tettét. Elmondja a baját a sárkánynak, hogy 
negyven gyereke veszett el, azokat keresi. ,Azon segítünk', mondja 
a sárkány és viszi a pádisát a palotájába. Ott elmondja neki, hogy 
Zümhiil peri köskjében vannak a gyermekei, az rabolta el őket. 
,Az én nevem Fekete-sárkány, —  folytatja az állat — nem messze 
ide lakik a testvérem a Veres-sárkány ; vigyázz közelébe ne enj, 
mert szemének a varázsa, ezer lépésnyire is hamuvá éget. Ha azt
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kiáltod neki, hogy tiszteltet a Fekete-sárkány, háttal fordul feléd, 
hogy meg ne égessen, és a többi dolgod is elintézi*. Útra kél a 
pádisá, és a mint meglátja a másik sárkány tüzbirodalmát, jó mesz- 
sziről kezdi, hogy: , Tiszteltet a Fekete-sárkány testvéred*. Legott 
hátra fordul a másik, hogy ne égesse el a testvére vendégét és a 
mint közelébe jut az ember, meghallgatja a kérését. ,Menj egyene
sen Zümbül peri köskjébe — mondja neki a tűz sárkány — és küld 
ide*. Elmegy a pádisá az arab periért, oda viszi a sárkány elé, a ki 
ráparancsol, hogy adja vissza a pádisá ellopott gyerekeit. Hosszas 
egyezkedés után megkapja a pádisá a gyerekeit, és mielőtt útra 
kelnének, egy szőrszálat ad neki a sárkány, hogy hasítsa ketté, ha 
veszedelem éri. A másik sárkány is ellátja még tanácscsal és bol
dogan tér vissza a birodalmába. (L. 92. m.)

Egy Bej-börek nevű vitéz is, hogy, hogynem, egy gonosz sár
kány körmei köze jutott. De megtudta a talizmánját, mely a ten
ger közepén, egy hal gyomrában volt, és táltos paripájával a Rengi- 
bozz&\ oda viteti magát. Megleste míg feljött a hal a víz színére és 
a mint megpillantotta a fejét, ketté csapta a kardjával. Olyan vihar 
támadt a tengeren, hogyha a táltos ott nincs, belevész a fiú. Meg
pillantja aztán a tenger felszínén a kalitkában levő három mada
rat, és a mint megölte őket, vége lett a sárkánynak is. (L. 66. m.)

A lalájával volt együtt egy pádisá, a mint a ttizokádó sár
kánynyal találkoztak. A lalát hamuvá égette a lángjával, de e köz
ben olyan sebet kapott a sárkány a pádisától, hogy nagy nehezen 
tudta magát a palotájába vonszolni. Lemegy a pádisá is a kútba, 
hát annyi ott a népség, hogy ember ember hátán. Megjelenik előtte 
a világ-nagyszájú arablány, és mondja neki, hogy ez itt a sárkány 
városa, a sok ember meg mind a foglya, a kik alig várják a szaba
dulás óráját. ,Ep azért jöttem, —  mondja a pádisá — hogy meg
öljem a sárkányt*, s kérdi az arabtól, hogy hol akadhatna rá. Az 
arab elküldi az anyjához, az arab Merdsánhoz, hogy az majd 
megmondja neki az útat. A peri homokot ad neki egy kendővel, 
megmutatja az utat, és mondja, hogy a mint meglátja a sárkányt, 
a homokot a szeme közé szórja. Biztatja, hogy az ő lánya, a sár
kány arabját se kímélje, mert kettesével pusztítgatják a sok em-
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bert. —  E közben megbánta az arab lány, hogy a pádisát az any
jához küldötte, felkeresi a sárkány szeretőjét és írral, orvossággal 
gyópyítgatja a sebét. De ehol a pádisá. Fogadja az arab lány, hogy 
majd szép szóval hálóba keríti, de a pádisá veszi a port és a mint 
a szeme közé szórja, úgy eltűnik onnan, mintha sohse lett volna 
ott. Aztán oda megy a lányok közzé és elmulatja köztük az időt. 
A sárkány, a ki e közben meggyógyult, szintén előkerült, és az 
arab után szagolgat. Elrejtőzködik a pádisá egy ajtó mögé, és a 
mint a kemenczényire tátott szájával és pokoltüzű szemeivel közel 
ér hozzá a sárkány, veszi a homokot és a szeme közé szórja. 
Tehetetlenné vált a rengeteg sárkány és elpusztult az arabja után. 
(L. 93. m.)

*

Leggonoszabb csoportja a rossz szellemeknek, a boszorkány 
és bűvölő sereg. Ördögök és sárkányok szolgálatába szegődnek, de 
nem hogy a szükségben levőkön segítsenek, hanem, hogy veszede
lembe ejtsék őket. Értenek a bűbájossághoz, különféle emberi és 
állati alakot öltenek, és főleg a tündérek ellen szeretnek nagyon 
ármánykcdni.

Menekülőben volt egy szerelmes pár, a boszorkány meg 
üldözte őket. Egy fa alá tértek meg pihenni, a királyfi és a szultán
kisasszony; lalájuk meg őrködött felettük. Egyszerre csak két 
galamb száll a fára, az egyik sír, a másik nevet. ,Hogy tudsz ilyen
kor nevetni feddi az egyik a másikát. ,Egy gonosz boszorkány 
üldözi szegényeket, egy szép ló alakjában kerül majd elibük és ha 
csak megérintik, ellenségükhöz viszi őket vissza1. —  ,Üssék a lovat 
agyon, és megszabadulnak a boszorkánytól4, mondja a másik és 
folytatja nevetését. ,Igen, de a túlsó hegyen ismét előkerül a bo
szorkány; ezúttal szép kis kutyává fog változni4, kezdi ismét az 
egyik. ,Azt is üssék agyon4, feleli a nevető galamb. ,Ez se hasz
nál — mondja az első —  mert a lakodalom éjjelén ismét eljön 
értök a boszorkány.4 ,Ha harmadszorra is megölik, akkor aztán 
nincs mitől félniök4, feleli a madár, és e szókkal: ,Kővé váljon, a
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ki tovább adja4, elrepül a két galamb. —  Nem szól a lala semmit, 
hanem a mint felkel a két szerelmes, folytatják az útjokat haza
felé. Egyszerre csak egy szép ló pattan elibük és már-már meg
fogná a királyfi, midőn egy csapásra agyonüti a lala. A túlsó hegy 
megöl egy szép kis kutya ugrándozik elibük, ezt is megöli a lala 
és békességgel térnek az országukba. A menyegző éjjelén belopóz- 
kodik a szobájukba, és harmadszorra is megöli a boszorkány-ször
nyeteget. De hogy, hogy nem, gyanúba veszik a lalát és halállal 
fenyegetik, ha el nem mondja a valót. Kezdi a két madár dolgát 
beszélni, és a mint elvégezte azon nyomban kővé vált. Megjelenik 
a pir a tettét szánó bánó királyfi álmában, és kijelenti neki, hogy 
csak úgy támaszthatja fel hű laláját, ha egyetlen gyermekét fel
áldozza és vérével a kővé vált lalát bekeni. Kapja másnap a királyfi 
a gyermekét, levágja a lala kövén, és ime életre ébredt tőle. Majd 
a pir jelenik meg ismét és Álláli könyőrületéért imádkozva, a gyer
meknek is visszaadja az életét. Egyik karjában a gyermeke, másik 
kezével a lalát fogva, úgy mennek a mit sem sejtő szultán-asszony 
elé, és nagy örömükben áldozatokat vágnak, rabokat szabadítanak 
fel. (L. 74. m.)

Egy másik boszorkány, a rózsatündéreket kereső pádisának 
állja el az útját. Először mint agár csalogatja maga után, majd 
rókává változik a boszorkány, és végül mint kéregető öreg asszony 
jelenik meg előtte. Megmutatja neki az utat, hogy hogyan juthat 
be a rózsalányokhoz, és mikorára a palota elé ér, megint ott a 
boszorkány. Ezúttal öreg embernek (pir)  mutatkozott. Ismét taná
csot ad a pádisának és lelkére köti, hogy ,CsiZ-anyó‘-t kiáltson be 
az udvarba. Ez volt a neve a boszorkánynak. Alig hogy meghall
ják a tündérek ezt a nevet, kisietnek és nagy örömükre nem a 
boszorkány, hanem a pádisá jött el hozzájuk. — Oda van a pádisá 
a rózsalányok ellenségeit megölni és a mikor visszatérőben van, 
megint útjában a boszorkány. Egy végtelen nagy tengert varázsol 
a pádisá elé, de segítségére jön a smaragd Anka, és mihelyt be
merül a tengerbe, úgy eltűnik a vize, mintha kiégették volna. 
Később megint csalittal, bozóttal veszi körül a pádisát, ezt is el
égeti az Anka'madár. Utolsót próbálva, tűzze varázsol mindent a
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boszorkány, de ehol az Anka és olyat fú a tűzön, hogy a boszor
kány is belé égett. (L. 87. m.)

Egy másik szegény fiú már azon volt, hogy elveszi a szíve 
választottját. De útjába kerül a boszorkány és ráolvasással szarvassá 
változik. Egész a Világszépe kertjéig csalja a fiút, és ott hirtelen 
eltűnik. Bemegy a kertbe és megtudja a tündérektől, hogy a 
boszorkány csalta ide, hogy veszedelembe ejtse. Megmutatják neki 
az útat és három szőrszálat is adnak neki, hogy azzal majd véde
kezzék a boszorkány elől. Először a kijáratot tünteti el előle a bo
szorkány, aztán tengert varázsol elé, melyen sehogyse tud átkelni. 
A tündérek egy nagy tüzes követ varázsolnak a tenger közepére, 
úgy hogy forrni kezdett a víz akár egy tüzes forrás. Majd egy gó
lyává változik a boszorkány és a mint csattogtatja a szárnyait, neki 
rohan a tündérek kutyája és darabokra tépi. (L. 96. m.)

De nem mindig ilyen lelketlenek a boszorkányok. Jó pénzért, 
főleg egy marok aranyért, készek még a szerelmeseket is szolgálni. 
Az indiai királyfi megszeretett egy szultán-leányt és segítségért 
a híres Emir asszonyhoz folyamodott. A jósasszony egy üveget 
vesz elő, megtölti vízzel, egy-kétszer ráolvas, és oda adja a király
finak. ,Nincs az a lány a világon — mondja neki az asszony — 
hogy beléd ne szeressen, ha megitatod vele ezt a vizet'. Orvosnak 
öltözködve, úgy állít be a királyfi a szultán-lány palotájába, és 
alig hogy iszik a lány a vízből, égetni kezdi a szerelem tüze. Egy
máséi lettek nem sokára. (L. 97. m.)

Egy másik varázsló kitanított egy fiút a varázs mesterségre. 
Megszökik a mesterétől és mondja az anyjának, hogy egy fürdővé 
fog változni másnap, adja el jó áron, de a kulcsot tartsa meg. 
Neszét vette a mestere, megveszi a fürdőt és addig áltatja az asz* 
szonyt szóval, míg a kulcsot is oda adja neki. Erre madárrá válto
zik a fürdő és elrepül; utána a mester mint sólyom. Ekkor rózsává 
lesz a fiú és egy pádisá ölébe hull, a mester meg költővé válik, 
egy dalt énekel és jutalmul a rózsát kéri. A rózsa darává válik, a 
költő meg kakassá, és úgy kapkod a daraszemek után. A pádisá 
térde alatt maradt egy szem, hirtelen emberi alakra támad és ki
tekeri a kakas nyakát, (L. 84. m.)
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Egész serege a bűvészeknek és csillagvizsgálóknak bolyong 
a meseországban. Titkos könyvekből megtanulják a madarak 
nyelvét, a varázslás mesterségét, oda tűnnek, a hová akarnak, 
olyan alakká változnak, a milyen eszükbe jut. —  Egy szegény 
emberből lett pádisá csillagvizsgáló tudományokra akarja adni 
a fejét. Jön hozzá a leczkeadó hodsa és kiküldi a pádisát egy 
könyvért, a lépcső aljába. Veszi a mécsest, kimegy a könyvért és 
a mint lapozgatni kezd benne, egyszerre csak egy madár ragadja 
meg és elrepül vele messzire, messzire. Az elvarázsolt pádisá 
Bagdadban van, ott munka után lát, megházasodik és hosszú 
évek után, egyszerre csak ismét ragadja a madár" és leteszi a 
palotájában, a lépcsőnél. A mécses is azonmód, a mint évekkel 
ezelőtt ott hagyta volt, a hodsa várja és mondja neki, hogy ilyen a 
bűvészet tudománya. (L. 16. m.)

Hires eledel a mádsun, egy tésztából és különféle fűszerekből 
készített bűvös édesség. Egy szegény embernek az volt az örökös 
gondja, hogy nem áldotta meg Álláh a házát gyerekekkel. Megjele
nik a dervis az asszony álmában és mondja neki, hogy meglesz a 
kívánsága, ha negyven fűszerből készített mádsunt eszik. Elkészíti 
az asszony a mádsunt, de véletlenségből meglátja az ura és —  
megeszi. Alig telik bele kilencz hónap meg tíz nap, szülhetnék)e 
támad az embernek. Szalad az udvarba, az udvarból a mezőre és 
megszül egy kis tököcskét. Aj megijed a szegény ember e magzatja 
láttára. Szalad eszeveszetten haza, de mindenütt utána a tököcske, 
és a mint haza érnek, kéri a tököcske az apját, hogy taníttassa ki 
a hímzésre. Oda adják egy mesternek, hát lelkem, olyan remekeket 
készít, hogy a pádisáig jutott el a híre. Megneszeli a királyfi a dol
got és feleségül kéri a tököcskét. Nem is volt oka megbánni, mert 
olyan szépséges szép lány lett a tököcskóből, hogy a perik se 
különbek nála. (L. 48. m.)

Híres hazája a bűvölő mestereknek India és Jemen országa. 
Az indiai szultán-leány nem akar közönséges halandóhoz menni, 
ő maga készít magának embert. Negyven teve-teher mosuszt és 
ugyanannyi ambrát össze gyúr, ember formát ad neki, és negyven 
napig imádkozva megelevenedik a mosusz-ambra. Aztán, hogy ne
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lássa a föld színét, a föld alatt kószíttett neki palotát, csonttalan 
húst etet vele és úgy várja a lány, hogy megnőjjön. Egyszer azon
ban csont került a húsba, kitöri vele a palotája ablak-tetejét és 
a mint megpillantja a szabad levegőt, ki kívánkozik a barlangjá
ból. Kiviszi egy nap a hodsája, de alig, hogy megpillantja a lova, 
mely szintén mosuszból és ambrából készült, a hátára kapja és 
repül vele Jemenbe. Az ottani szultán-lány is megszereti a fiút, de 
Mosusz-ambra egyre szomorkodik, és csak akkor vidul fel ismét, 
mikor rá akad a szultánja. Hazamennek és el se válnak egymástól 
többé. (L. 32. m.)

Nagy bűvös hírében van Jemen király fia , az a lány szereti 
meg a kit ő akar; az lesz a felesége, a kinek az álmában megjele
nik. A ki az ő bűvös tükrébe bele talál pillantani, madárrá válik 
és ha a mese birodalom túlsó felén volna is, egy pillanat alatt nála 
terem. (L. 38. m.)

Kirez bej gyűrűjének is meg volt az a varázshatalma, hogy 
a kinek birtokába kerül, az örök boldogsághoz is eljut. Egy sze
gény embernek a legkisebbik lánya, a ki szintén értett a hűvösség
hez, meg akarja e gyűrűt szerezni. Egy kis kutyájával átmegy a 
bej szigetére, ellopja a gyűrűt, és a boldogság reményével együtt 
Kirez bejt is megnyeri magának. (L. 64. m.)

Toriak királyfi úgy jött a világra, hogy egy dervis bűvös 
almát etetett az anyjával. Kis korában a gyémánt Ankdhoz került, 
ott meg a madarak nyelvét tanulta meg. De vesztére, mert a mint 
üldögélnek egy nap a királyfival, meghallja, hogy mit csicsereg egy 
fán két madár és meg nem állhatta, hogy el ne mosolyogja magát 
a két kis szerelmes beszédén. A kiváncsi királyfi megtudja tőle, 
hogy a két galamb egyike az indiai szultán-kisasszony, a másika 
meg egy szerelmes királyfi. Kögtön azt kívánta a pádisá fia a sze
gény Toriaktól, hogy ő azt a szultán-lányt okvetetlen látni akarja. 
Elindul a fiú és a mint elérkezik, a lány szobájába repül. Megfogja 
a szép madarat a szultán-lány, arany kalitkát csináltat neki és 
egész nap úgy gyönyörködik benne. Éjnek idején azonban ismét 
emberré változik a madár, megissza a lány serbe tjét, a fejénél levő 
gyertyatartót a lábához teszi, és addig cserélgeti a gyertyát, addig
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issza a serbetet, míg meglesi a lány és tetten éri a szép legényt. — 
Mennek másnap a lány apjához és kijelentik előtte egymás szerel
met. Három munkát végeztet elébb Toriakkal a pádisá, hamuból 
darát választat ki vele, megviaskodtatja egy peri-féle tündérrel, és 
miután kiállotta a próbát, oda adja neki a szultán lányt. Vissza 
térnek a fiú hazájába, és elmondja Toriak a pádisának a történte
ket. Nem a királyfié, hanem Toriaké lett a lány, később a biroda- * 
lom is. (L. 31. m.)

*

Befejeztük a török mesebirodalom rövid, vázlatos leírását. 
E majdnem százra rugó mesevilág, a maga egyszerű mesterkélet
len nyelvén, majdnem az összes anyagot magában foglalja, melyet 
a török nép mese-képzelete megalkotott. Úgy jegyeztük fel, a hogy 
a nép ajkán él, idegen elemmel ki nem czifrázva, keleti színpom
pájától meg nem fosztva. Legyen későbbi feladat dolga e meséket 
apróra szedni, más népek meséivel összehasonlítani, és esetleges 
tanúságokat belőle kikövetkeztetni. Ezúttal a gyűjtő feladatát vé
geztük, a gyűjtött kincsről adtunk számot. II.

II.

A kötet hátra levő részét találós mesék (bilmeğe)  és népdalok 
(türkü) képezik. Eredeti népi termék mind a kettő, és a nyelv tisz
taságán kívül, formájuk is méltó a figyelemre. Ezek ugyanis a 
török népköltészetnek versben és rímekben kifejezett adalékai. 
A találós mesék egy része próza ugyan, de a legtöbbje ritmikus és 
rímelő, sőt itt-ott az alliteratio is kihangzik belőlük. Mindezekről a 
kötet végén levő Jegyzetekben adván számot, ezúttal néhány tárgyi 
megjegyzésre kell szorítkoznunk.

Ep a mint a ,nép-masaZ‘-lal szemben a ,mií-hikjáje*, úgy áll 
a ,nép-táü7ai‘-vel átellenben a ,mlí-sárki*. Csakhogy, míg a masal-1 
(mese) a hikjájétói (elbeszélés) főleg a nyelv különböztette meg, 
addig a türkü-1 (népdal) a sárki-töl (műdal) a különböző versforma 
is külön helyezi. Más versformája van a műköltői sárkinnk, más
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ismét a népies türkünek. Az előbbi versformája az araboktól átvett 
időmértékes verselés; az utóbbié, a törököktől annyira lenézett és 
figyelembe se vett szótag számító ritmus. Az idegen mintára készült 
sárki a műveltebb elemeknek szól, a türkü csak az alsóbb osztályt, 
az írni olvasni nem tudókat, mulattatja. Amaz mű, vagyis arab és 
perzsa elemekkel vegyült nyelven van megírva; emez népi, vagyis 
tiszta török nyelven keletkezett. És innen magyarázható meg az a 
jelenség, hogy egyetlen egy nép költészetében sincs oly nagy ellen
tét nép- és műköltészet közt, mint a törököknél. Mintha más volna 
a nép, melynek a sarki szól, és ismét más, melyet a türkü illet. 
Mert e két fajta dal közt, nem csak tárgyi, hanem nyelvi különb
ség is van, sőt mi több, még a melódia különbsége is emeli köztük 
a válaszfalt. Más ,nótája* van a sárkinák, más a türkü nek. A sárki- 
nak, ép úgy mint a versformája, a dallama is arab; míg a türkü 
melódiája, török földön termett, nemzeti. Hiszen magának a türkü- 
nek a tiirk (török) szótól való eredete is e mellett szól, és érdekes 
analógiául szolgálhat a romántól származó románczhoz. Csak saj
nálni lehet, hogy a konstantinápolyi efendi Ízlés, teljesen kiszorí
totta e népdalokat, és csak egyes negyedekben, az alsóbb néposz
tálynál, ha található még némi maradéka. Hogy mily nagy nehéz
séggel jár e dugvást tenyésző dalok gyűjtése, arról csak annak 
lehet igazi fogalma, a ki ismeri a török nyelvi és társadalmi viszo
nyokat.

A ritmusos és néha rímes adalékok sorát a bilmeğe (találós 
mese) kezdi meg. Ennek is van egy veszedelmes ellenfele, az idő
mértékes muamma, mely mesterkélt és nem török, és épp azért 
szívesebben látott költői faj. A gyermekvilág azonban a bilmedsé- 
vel mulatozik, és csak akkor váltja fel a muammówal, ha megta
nulta a megérthetéséhez szükséges arab szókat.

A népdalok sorát mánival, négy sorból álló, és egymással 
rímelő versecskékkel kezdtük meg. Maga a szó ,értelmet, jelen
tést* jelent, és a mâni atmak (mánit dobni) kifejezése egyértelmű 
az ,udvarolni* szóval. Különösen szép tavaszi nappalokon, a mikor 
csónakok lepik el az arany szarvat, és tódul a fiatalság a kjádhanei 
mulató völgybe; akkor dobálóznak igazában a mánikkal, szerelmet
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kifejező versecskékkel. Az alsóbb néposztályokban jövendölő erőt 
tulajdonítanak neki. Asszony-mulatságokon, főleg gyermekágyas ós 
lakodalmi ünnepeken, összeírnak néhány száz mánit, bele teszik 
egy kosárba, és a jelenlevők mindegyikének egyet-egyet juttatva, 
úgy lesik a jelentését.

De legnagyobb ünnepe a máni-nak a hidreliz, a tavasz első 
nappalja. Előtte való nap összegyűl a sok asszony meg a lány egy 
udvarban, elővesznek egy fazekat és a jövendőjére kiváncsi bele 
dob valami tárgyat, gyűrűt, karpereczet vagy más effélét. Megtöl
tik aztán a fazekat vízzel és rózsabokor alá temetve, ott hagyják 
másnapig. Korán reggel megint együtt a sok nép, kiássák a faze
kat és a legfiatalabb leánynak bekötik a szemét, egy másik meg 
bontja a fazekat és veszi ki belőle a bedobott tárgyakat. Mind
egyikre egy-egy mánit mond a bekötött szemű lány, és az köztük 
a legboldogabb, a kinek szép bej-1 jövendöl a vers.*

Atulajdonképpi népdalokat több csoportra osztottam. Nagyobb 
része szerelmi dal, és kevés benne az olyan, mely e tárgytól eltérne. 
Egy-két betyár- és katona-dalt kivéve, csupán a bekcsi rigmusai 
azok, melyek a mindennapi élet apróságaival foglalkoznak. Az 
egyes dalok versszakai közt többnyire laza az összefüggés, és főleg 
a refrain az, mely őket egy dallá köti össze. És épp azért, a mánik 
tekinthetők a dalok legeredetibb alakjaiul. Van is a gyűjteményem
ben akárhány olyan dal, mely külömböző, de egy és ugyanazon 
szóval kezdődő mámkból van össze szerkesztve.

A bekcsi (éjjeli őr)-dalok inkább verses rigmusoknak nevez
hetők. A külömböző negyedek éjjeli őrei veszik Eamazánkor a nagy 
dobot, és házról-házra járva, úgy gyűjtögetik össze a baksist. Az 
egyik dobol, a másik énekel hozzá, és hogy nem mindig költői a 
tárgy, a mit megénekelnek, az a fordításunkból is kitetszik. A for-

* Egy másik faja a mámnak a dsinász (két értelmű szó). Az 
ismétlődő rímek ugyanegy szóból állanak, csakhogy más más a 
jelentésük. E szójátékos mámkat valamint egyéb öreg-asszony mon
dásokat (koğa karé lakérdésé), az orosz Tudományos Akadémia ki
adásában megjelendő gyűjteményben (Proben aus dér türkischen 
Volks-litteratur) fogom közölni.

Kúnos, Oszmán-tőr. népkölt. gyűjt. II, ^
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dításról még meg kell jegyeznem, hogy lehetőleg a szöveghez kel
lett ragaszkodnom, és a hol nem világlik ki eléggé a jelentés, ott a 
Jegyzetek fognak bővebben számot adni.

Török népköltési Gyűjteményem befejezése alkalmával legyen 
szabad a legmélyebb hála érzettel megemlékeznem a Magyar Tudó- 
mányos Akadémiáról, mely e gyűjtemény megjelenését, és a hely
színén való gyűjtést, úgy szellemi mint anyagi támogatásával lehe
tővé tette.

Konstantinápoly, 1889. február havában.

Dr. K únos Iö n ácz .
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75.

Bir varmés bir jokmus evvel zaman içinde kalbur saman 
içinde babam benim babam iken, ben babamén kézé idim, babam be
nim olum oldu, ben babamén anasé, arif olan anğak bilir ne dir 
bunun mdnasé . . .  Vaktîle dünjanén öbür taraf énda devlerin olduk- 
laré jerlere jakén bir memlekette gajet fakire iic kéz-karéndas olup 
bunlar her geğe sabaha kadar nâ's isler dikiş diker pamuk büker, 
sabálajén içlerinden biri pazara götürür satar, o gün-kü jejeğek ice- 
ğek jakajaklaréné alér getirirdi. Bir gün o memleketin hiikiimdaré 
ehalije bir sejden dolaj kézup üc geğe evlerde mum jakélmamaséné, 
her kim mum jakarsa ğeza göreceni bildirdi. Coğuklar ne japsénlar, 
karanlékta is görülmez, calésmasalar ertesi günü ağ kalağaklar, 
çaresiz odalarénén pencerelerine kaién perdeler asarlar, ufak idare 
fitili jakup arték gözlerinin göre bildi kadar is islerler, ekmek párásé 
kazanérlarmés. Bujasâ'n ücünğü geğesi padisa janéna bir iki adam 
alup etti jasa’a karsu evinde mum jakan olup olmadéné anlamak 
icün memleketi gezme cékar, bu kézlarén evinin önüne gelir ; mejer o 
geğe penğerelerden birinin perdesinin bir tarafé azağék acék kal- 
més-imis.

Padisa mum éséné görünğe pek cok kézarsa-da janéndakiler 
efendim biraz duralém, bu ev kimin dir anlajalém, belki bir lazim 
isleri var-dér, ejer öjle olmajup-ta jalnéz olunan jasa!é dinlememek
ten ilerii gelmiş sej ise, herne ğeza emr ederseniz japmasé kölaj-dér 
gibi sözlerle padisahén öfkesini durdururlar, penğerenin alténdan
evi dinleme karar verdiler. Kézlarén bir sejden %aberi jok, ücii oturup

1
Kúnos, O s z m á n - t ő r .  n é p k ö l t .  g y ű j t .  I I .
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hem is isler, hem-de fakirliklerinden bir birlenle derdlesirlerdi; 
içlerinden en büjü ah ne olur padisa beni vekil harğena verse-de bol 
bol jemek jesem, ortanğa beni-de rubağesena verse-de ben-de her gün 
jeni jeni ruba gejinsem, en küçüklense beni padisa kendisi alsa ona 
güldükçe güller acélér áladékca inğiler dökülür coğuklar do9ursam 
dedi. Küçükler dajma öjle olur, padisa bu sözleri isidüp ertesi günü 
bu üc kézé sarajéna aldérér, büjünü vekil harjéna, ortanjaséné ruba
ğesena verüp bunlara sarajénda birer jer verir, en küçük kézé dahi 
kendisi alér.

Bu üc karéndas sarajda müğevhere batup türlü güzel jemekler 
jejüp icüp zefkü safalarénda ola dursun küçük kéz padisahdan gebe 
kaidé. Günden güne karné büjüme hasiadé, en sora dokuz aj on gün 
tamam olup kézén arélaré basladé, bu tarafta ise kardaslarénén 
etekleri tutuşup ejer kardaséméz dedi gibi bir coğuk doyurursa lıic 
birimizin rahatéméz kalmaz, bunun evvelğe bir çaresini bulmalé-jéz 
dejüp sarajén ebesini ccCrdélar, bir cok paralar verüp aman ebe ha- 
ném bunun éaresi olsa senden ola bilir dediler. Ebe haném ise 
%at éré sajélér ğadélardan olma la kézlarém merak etmejin, ist edeniz
den álaséné japmak benden dejüp hemen iki köpek jaurusu ufak 
kutu içine kojdu, iskemlesinin içine sakladé, getiriip kézğa>zén vakté 
gelilp biri erkek biri kéz iki tane nur topu gibi coğuk do'urdü gibi 
coğuklaré kutunun içine kojdu, köpekleri mejdana atté, kézén iki tane 
köpek jaurusu do'urdünu padişaha yaber verdikleri gibi padisahén 
ğan baséna sécrajup kéza gazeb ile memleketin acék bir jerinde jár é 
beline kadar toprâ gömdüıüp gelen geçenlerin jüziine tükürerek birer 
tas atmaséné emr etti. Ebe haném cojuklaré aldé gibi memleketin 
désaréséna éékup bayceler arasénda bir su kenaréna brakté, döndü 
saraja geldi.

O aralék baycuvan su kenaréna gelüp bakté-ki henüz dömus 
nur topu gibi iki coğuk, mejer baycuvanén coğü olmazmés. H erif 
céldéraséja seviniip coğuklaré aldé gibi kulibesine getirdi, karésile 
beraber göbeklerini kestiler, bunlara güzelğe bakmaséné baycuvan 
karéséna tembih etti. Baycuvanén karésé bir memesini birinin bir 
memesini öbürünün azéna verinğe kudretten iki memesine-de süt 
geldi, bunlardan kéz áladékca inğiler dökülme güldükçe güller acélmű

2
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basladéné baycuvan ile haremi göriinğe sasérup hemen incileri gül
leri toplajup Allahén kendilerine bir büjük geçinmek verdine siikr 
ettiler. Baycuvan ise vakitsiz olarak hic görülmedik renkte acélan 
gülleri sepetlere jellestirüp padisahén sarajéna götürdü, padisa aséré 
seviniip baycuvana cok para verdi. Ertesi gün jine böjle bir sepet 
gül götürünğe vakitsiz her gün bir sepet gül yetiştirmek görülmüş sej 
olmadéndan padisa bu gülleri saraj halkéna dá'tté, bu gülleri nasl 
j  eti stir dîni bay curandan sorarsa-da baycuvan coğuklar é bildirmejeğek 
sözlerle o gün isi geçiştirdi, lakin kézlar çocuklar én sâ olduklar éné 
bu güllerden anlajup aman is mejdana cékajak deje hemen ebe lıa- 
némé coÜrérlar, aman ebe haném coğuklar mejdana cékté, ne yapar
san sen japağân dedilerse-de ebe haném ajol ben onlaré memleketin 
tâ désarésénda bir dere kenaréna attém, göbeklerini kesmedim, sin- 
diye kadar çoktan ölmüşler dir jollu lakérdélar söyledi ;  lakin kézlar 
bir türlü kanmajup coğuklaré her nerede olursa olsun bularak orta
dan kaldérélmasícün aséré reğa ettiler. Ebe çaresiz kalup doru 
coğuklar é brakté bay çeler taraféna gitti, coğuklar én bulundu baycu
van én karésé bunlara süt verijor, ebe döruluktan selam veriip baycu- 
vanén har emile lakérdéja hasiadé, kézéin bu coğuklar seııin-mi ma
şallah kérk bir kerre maşallah nazar değmesin, ne-de güzel, baycu- 
vanén karésé haném bunğa seneler dir coğüm olmadé, erkejimle ben 
coğuk jüzüne hasret idik, Allah kudretten bunlaré ihsan etti. Kézéin 
nasl oldu, baycuvanén haremi bir gün koğam bay denin janénda akan 
sujun kenarénda gezerken bunlaré bir kutu içinde bulur, hemen alup 
kulibeje getirir, ben-de coğuklaré görüp içimde coğuk sevmesi gelerek 
göbeklerini kestim kundakladém, memelerimi a'zlaréna verdim gibi 
iki mememden-de süt férlama hasiadé, öldürmejen tanrém bu güne 
kadar jasadijor, ebe kézéin benim işitti ine göre kéz güldükçe güller 
acélup aladékca inğiler dökülijormus, iki giin-dilr koğan bu güllerden 
saraja götürijormus, aslé var-mé dedikte baycuvanén karésé evet 
haném nineğîm der. Ebe haném kézém aman beni ele verme, seni 
ğaıum gibi sevdim icün söjlijorum, ne japarsanéz japén, bu cöğuk- 
laré basénézdan def ediniz yoksa isiniz fena dir, karé aman valide- 
ğiın sebebi ne, bize bundan ne zarar geleğek, isimiz neden fena 
olağak, ebe â kézéin işitme diniz-mi bu coğuklar padisahén saraya

1*
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aldé o üc kéz-kar éndasén kücünden dó*an coğuklar-der, padisa vali
delerine kézdéjere gömdürdü, kendilerini-de kutuja kojup memleke
tin désaréséna attélar, Allaha emanet ol dejüp gider. Karé korku
sundan ne japağâ'ne sasérup düşünür dururken koğase gelir, kadén 
isi anladér, baycuvan-da baséndan korkup bayceje epejğe uzağek bir 
mára varmés, coğuklare oraja brakmâ karar verirler, karé koğa 
âlaja sézlaja bu coğuklare alup mâraja götürürler, altiaréna birer 
eski çuval jajup brakérlar; mejer o dada bir dişi gejik jaurulamés- 
-més, hikmeti yuda sabah aksam bu gejik gelüp coğuklare emzirme 
besleme baslar.

Coğuklar günden güne büjüjüp masallarda vakitler tez geçery 
sekizer onar jaslaréna gelirler, o vakte kadar kézén gülüp álamasén- 
dan mdranén ici güller inğilerle dolar. Bu iki kardas herne kadar 
m ar ada gejik siidîle büjüjüp insan görmediklerinden dil Ör eneme
mişler, bir birlerine kendilerine rnaysus işaretle lakérdé etmekte 
bulunmuşlarsa-da jine hakkén insanlara vermiş oldu akél üzerine 
bu mdranén désarésénda bir jer var-dér-ki bu gejik bize sabah 
aksam gelijor, jollaréné gösterdinden coğuk bir gün janéna biraz 
inği alup mára dan cékar, rast gele şehrin jolunu tutup memlekete 
girer, birde bakar-ki carsélar acélmés, pazarlar kurulmuş, herkes 
alés-veriste dil bilmedinden hic bisej anlajamazsa-da javas javas 
insanlar én janéna sokulup janénda-ki inğilerden bir tanesini gös
terdi gibi bütün pazar halké baséna üşerler, işaretle ne istedini sorup 
o gün jejeğek iceğek gijeğekten herne lazém-sa zijadesile verirler, 
mâraja getirüp kéz-kardaséna gösterir, birlikte jerler içerler, Örendi 
kadar kéza-da dil öretme baslar. Coğuk alésté jâ, ertesi gün jine 
biraz inği alup carséja gider, bu defa ruba sélah hajvan başka bicok 
sejler alup döner, böjle böjle coğuk memleketi gezme carsé pazara 
gitme alésup bir cok gençlerle görüşür, git gide silah atma, avda 
gezme baslar.

Bir gün bu coğuk avda gezerken mejer padisa dahi o gün ava 
cékmés-més, rast gelirler, padisa coğü gördü gibi içine bir sevinmek 
düşüp coğü jürejine sokağa’é gelir, janénda bulunanlara aman ne 
güzel coğuk pek sevdim, kimin nesi dir anlajén deje emr eder. Uşak
lardan biri gidüp bejim nekadar cok av vurdunuz gibi bir kac söz:
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söjler se-de coğuk tamunu elden brakmajup Allahén jaratté hajvan 
■cok, size-de jeter bana-da jeter detjiip oradan gider, Padisa saraja 
gelüp coğün mohabbetile adeta yasta olur, haremde aséré telaş ile 
yastalénén sebebini sorarlar, padisa avda gördü coğü bildirerek 
aséré sevdim onun derdlle yastalandéné söjler, padisahén bu bildi
risinden iki kéz-kardas coğün jine mejdana őékténé anlajup hemen 
ebe haneme câ'rerlar ebe gelir, iki kez-kardas aman ebe hanem coğuk- 
lar jine mejdana çekte derler, ebe ajol siz céldérdénéz-mé, onlare 
baycuvan da9a atalé bu kadar jel oldu, sindije kadar kemikleri kal- 
mames-ter, böjle deme padisa avdan geldi yastalande, sebebini sor
dular, avda bir coğuk gördünii onun derdile yastalandéne söjledi, 
coğün kijafetini bildirdi, tepke karda séméz, aman ebe hanem ne 
japarsan japmalé, bunu anlamale derler. Ebe pek ala kezem amma 
ben hic énanmajorum, bunğa sene o da9a atelsenlar, jeğekleri jok, 
gejeğekleri jok, sindije kadar ölmesinler cok sej, bunlar peri-mi ğin-mi 
jok jok, o coğuklar dejUdir, aman ebe hanem ğanem ebe hanem, sen 
bilirsin, ille o coğuklar bunlar-der, en sonu bunlar mejdana céka- 
ğak-ter, múltak buna bir çare bulmale, peki ajol gider anlarem, on- 
lar-sa bir çaresini bulurum, siz merak etmejin. Ebe bu isi beğereğeji 
icün hézlara söz veriip hemen mâranen öldü da9én jolunu tutar, mcira 
kopuşunun önüne gelüp içeri bakar-ki güneş gibi kéz güllere inğilere 
batmés oturijor, hemen selam vererek içeri girer, kézja'z bu karéjé 
karsélajup bujrunuz nineğım deje içeri alér, pek cok itibar eder, ebe 
â kézém bu dá basénda mára kösesinde jalnéz-mé-sén, jok valideğîın 
bir erkek kardasém var, gündüzleri bir baséna janja'zén sékélmaz- 
-mé, kéz birde sékélmés ne çare, burada olan sejlerle ejlenir vakit 
geçiririm, kézém seni kardosén cok sever-mi, kéz elbette sever kardas 
dejl-mi, ebe öjle ise kézém sana bisej söjlejim, fakat beni söjleme, 
aksam erkek kardosén gelinğe bir cok âla sézla, o merak eder, ne 
icün aladené sorar biraz nazlan söjleme, o jine üzerine düşer, o 
zaman gündüzleri benim ğamm cok sékélijor, ben ille Dilrukes hané- 
mén dikenini isterim de, dikeni getirt, bak dünjada öjle ejlenğeli sej 
olur-mu der, kéz peki anajém kardasém geldi gibi isterim, bu sözler 
bitniğe ebe oradan kalkup doru saraja gelir, bu ise böjle bir jol bula 
bildîni söjler.
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Biz gelelim coğuklara. Aksam olur' kardasénén geleğeji vakit 
kéz bir âlamak tutturur, âladekca inğiler dökülüp mâra inği ile do
lar, kézén gözleri jumruk gibi siser, birde coğuk avdan gelir bakar-ki 
kéz-kardasénén halé fena, asléné sorar, bir türlü kéz söjlemez, en 
sora herne isterse japağâ' né her seji göze áldéraffiné énandérér, été 
o vakit kéz-da Dilrukes hanémén dikenini getirmesini ej er getirmezse 
âlaja âlaja kendini öldür eğeni söjler. Coğuk Dilrukes sözünü işitti 
gibi kendisine bir dalgénlék gelüp â kardasém öjle bisej istijorsun-ki 
işitmedim sej, Dilrukes haném kim, bilmem-ki gidüp bulajém dike
nini istejim derse-de kézén bir türlü gözü jasé dinmez, coğuk-ta an- 
lar-ki olağak dejl, ertesi gün memlekete gidüp bir kac ajlék jejüp 
iâeğek birde güzel hajvan hem silah alup jejeğeklerin birezini mâraja 
brakér, birezini-de kendi janéna alup kéz-kardaséna veda ile cékup 
gider.

Az gider uz gider dere tepe düm düz gider, bir cok vakit gide
rek peri padisahénén memleketine var ér, önüne ovalar gelir-ki ker
van göçmez, dalar cékar-ki kus uçmaz, dereler gör ür-ki j  élan bar- 
sü’né sürümez, coğuk Allaha sé’énarak gide gide göz görmez jol iz 
belürmez bir ovaja düşer, ortasénda bir biijük güzel saraj, etraf éné 
bir dev kaplamés jatér, hemen coğuk aténé üzerine sürüp jaklasté 
gibi aténdan iner devin iki memesinden emüp dünja ayret anam ol 
deje ellerinden öper, dev-karésé esirgejerek bakup dünja ayret sen-de 
benim olum ol, ben sindi seni öldürürdüm, lâkin bereket versin o gü- 
nahséz anan jerlerde jatijor, birde iki mememden emdin, söjle baka- 
jém buralara ne is ile geldin dedikte coğuk hikjajeji söjlejüp Dilril
kesin dikenini almak icün kendisine jardém etmesini dlajarak jalva- 
rér. Dev ağeblenerek olum ben coğukla^m periler memleketlerinin 
sénéréné horlamak isimiz oklundan içerilerini bilemejiz, hele aksam 
olsun cojuklarém gelsin, birde onlardan soraiéul, ejer onlar-da bil
mezse seni ortanğa kardaséma gönderirim dejüp çoğu'a bir tokat 
vurdu gibi bir lokma edüp dişinin kovuna sokar.

Aksam olur, gök gürle j erek şimşekler çakarak kijamet kopar- 
jaséna gürültülerle coğuklar gelüp ana adam eti kokijor deje bâ'- 
résmá baslar, analaré bunlara kézup şerrinizden buraja adam nasl 
gele bilir-ki eti koksun, kim bilir bu gün ne kadar kurdun kusun
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kanma girdiniz, dişlerinizin ar as éné joklajén der. Bunlar dişlerini 
karéstérup birisi hajvan káfásé, biri budu cékarup atarlar, analar é- 
nén janéna oturup biraz görüştükten sora analaré o'ullarém biri 
gelse benim iki mememden öpse, sizin neniz olur dedikte öoğuklar 
karéndaséméz olur derler, öjle ise elbet zararénéz dokunmaz dejüp 
dişinin araséndan lokmajé cékarér bir tokat atar, coğuk evvel-ki 
haline gelir, devin eo^uklaré sefa geldin kardaséméz deje bunu elkis- 
lerler, biraz görüşürler, analaré coğün ne iőiin geldîni bunlara söj- 
ler, bunlar-da Dilrukes kim dir dikeni nasl sej dir bilemediklerini 
söjlejiip ortanğa kéz-kardaséna götüreceklerini söjlemekle ertesi gün 
coğû aldéklaré gibi bir anda bir cok jol olup ortanğa kéz-kardaséna 
götürürler, ona-da isi uzun uzadéja anladérlar, o-da Dilrukes adéné 
işitmedim ölané kardasé o'ullvZa kabul etti icün kendisi-de öjle edüp 
aksam üzere co^uklaré geldi zaman büjük kéz-kardaséna göndereğeni 
söjler. Bunun üzerine devler coğû tejzelerine brakup giderler, aksam 
olur, onun-da coğuklaré gelir, analaré isi bunlara söjlerse-de bun- 
lar-da Dilrukesi bilmediklerini, fakat bu coğuk kendilerine kardas 
edildi icün zararlar é dokunmayarak büjük kéz-kar da slar énén kale
sine götürüp hikjajeji söjler. Büjük kardasé çoğu*a ağijup esirgejerek 
olan Dilrukesi sana kim oretti, o bir hazne dir-ki niğe jüz bin télé- 
sém ile saklanmés jüz bin ölüler örtülmüs-tür, senin ne haddén 
var-ki Dilrukesi ele götürüp dikenini ala bilesin, olan bu jolda ölür
sün gel bu sevdadan váz geé derse-de coğuk eline ajcCna diisüp aséré 
jalvardéndan karé dajanamajup dua et jer de jatan anana, hep onun 
/(atéré-dér dejüp ölané önüne oturdarak söjle oredir, olum sabâ 
erken aténa biner su jolu tutturup gidersin, önüne bir battal kuju 
birde ufajék ormanlék cékar, ormanlék içinde biraz avlanup diri 
diri bes on kadar kus tutarsén, gelüp kujunun basénda iki rikat 
namaz kélup kuslaré kujuja atarsén, anaytaré verin deje bötrérsén, 
kujudan sana bir anaytar atarlar, anaytaré alup gidersin, karsuna 
bir büjük mára kapusu cékar, hemen kapuju acar, içeri girer sâ 
elini saldérérsén karanlékta eline ne gelirse alérsén, arkana bakma
dan döner anaytaré kujuja atar gelirsin, ejer arkana bakarsan isin 
biter, iste sana söjlejeğem söz bu kadar-dér, hemen isini Allah rast 
getire. Coğuk Örendi söz üzerine gidüp kujudan atélan anaytaré aldé
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gibi maranén kapusunu acup jâ Allah deje sâ elini saldérér, herne 
gectise alér döner, anaytaré kujuja atup aténé dizginlejiip az zemanda 
kendi máraséna gelir, birde dikene ne baksén her bir budâ'nda misli 
görülmemiş bir türlü kus, her kus bir makam ile ses verir, bir calgé 
bir ahenk deme gitsin. Coğuk bunu göriinğe çekti sekentelaré unudup 
af erim hemşire, istedin kadar varmés değerek dikeni kardaééna verir.

Kez dikenle ejlene dursun coğuk jine bir gün ava dekar, o gün 
padisa jine avda imiş, çoğu'a rast gelir, evvelki gibi çoğulda bir kac 
lakerdedan sora sâraja gelüp yasta düşer, bu kerre-de padisa coğü 
avda görüp yasta öldü anlaselmase üzerine kezlarén etekleri tutuşup 
hemen ebeji câ'rerlar, coğün mejdana cektene söjlerler. Ebe ağeble- 
nüp ertesi gün mâraja gider, bakar-ki diken gelmiş, kéz onunla ejle- 
nüp duj’ijor, ebe selam verir, kéz evvelkinden cok ebeje ikram ile 
dikeni kardasénén getirdim söjler, ebe coğü telef etmek icün düzen 
kutusunun kapa né acup kézém ejer Dilrukesin ajnaséné getirde bilir
sen bu dikeni ömründe eline almazsén, zira o bir ajna dir-ki bütün 
alem içinde dir, her neji istersen görürsün, jalvaréréin kézém beni 
ele verme dejüp gider. Kéz jine bir âlama tutturup aksam üstü kar- 
dasé gelinğeje kadar mürajé inğıle doldurur, kardasé gelüp bakar-ki 
kézén gözleri ulamaktan jumruk gibi sismis, benzi sap-saré kesilmiş, 
sebebini sorar, bu defa Dilrukesin ajnaséné istedim anlar, herne 
kadar jollarda-ki geçirdi ölüm korkularéné devleri sunlaré bunlaré 
söjlerse-de kézé bir türlü bundan vaz geçiremez, coğuk dikeni nasl 
getirdise ajnajé-da öjle calup getirir, iki kardas ajnaja bakarlar‘ ki 
gerçek bütün alem içinde, herne isterlerse onu görürler, arték kéz 
dikeni onudup bu ajne ile ejlenme baslar, kéz gündüzleri ajne ile 
ejlenir, coğuk ava gider.

Bir gün padişaha avda jine rast gelir, padisa coğü göriinğe 
bu kerre jürejine bir bajgénlék çeker, güc hal ile saraja getirirler, 
sebebi-de o coğuk öldü dujulvr. iki kéz-kardas jine ebeji câ'rup is 
böjle böjle, jâ  bu coğü öldürürsün jâ  sana rahat jok derler, ebe ne 
japağâ'm sasérup doru mâraja gider, bu kez Dilrukesin kendisini 
alup getirmesi iâiin kardaséné sékéstérmaséné kéza bin hile bin düzen 
ile Öredir. Aksam coğuk gelinğe kéz bela barané gibi göz jasé döküp 
mutlak Dilrukes hanémén kendini getirmesini ejer getirmezse kendi-
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sini öldüreğeni jalvarup söjler, coğuk kéz-kardasénén böjle bir sej 
istemekte bulunmaséna ağeble â kardasém iki defa dir Dilrukese gider
ken jollarda çektim sékéntélaré kurtuldum ölümleri söjledim,bu belalar 
dikenîle ajnaséné getirmek içim idi, sindi kendisini getirme gider
sem kim bilir ne kadar korkulara diiseğem, gel bundan vaz gec, bana 
kéjma derse-de kéz bir türlü söz anlamaz. Sözü késsa keselim coğuk 
bu sefer gerçekten kéza veda ile ölümüne gider gibi kalkar, doru büjük 
dev-anaséna gider, elini brakér aja'né öper, aja'né brakér elini öper, 
jalvarup j  akar ér, Dilrukes hanémé alma geldim söjlejinğe dev-anasé be 
olan sen ne ğesur sej imissin, gerçek bu sefer ölümden güc kurtulursun, 
bu isten vaz gel deje bir cok sözler söjler, coğuk ölmek var dönmek 
jok aman nine sen bana bunun jolunu Ör et, ben gider jâ ölürüm jâ  
Dilrukesi alérém jollu okadar jalvarér-ki karé coğün jalvarmaséna 
dajanamajup jeniden söjle oretir: olum gider kuğudan anaytaré 
alérsén, maranén kapusunu acarsén, içeri girersin önüne bir düz jol 
gelir, iki taraf ena bakmajarak karanlékta o jola gidersin, bir cok 
gittikten sora ajdénlé'a cékarsén, bir selvilije onun ilerisinde bir 
mezarle*a rast gelirsin-ki bunlar Dilrukesi almak icün geleliler olup 
hepsi tepeden téma'a kadar tas olmuşlar-dér, onlara bakmajup ile- 
rülersin, Dilrukesin sarajé göründü gibi Dilrukes deje cá'rérsén, 
ondan sora ne olursun bilmem dejüp sözü keser. Coğuk dev-anasén- 
dan ajrélup jola düşer, iste coğuk o kuğunun baséna varup evvelki 
gibi namaz kélar, tüttü kuşlaré atar, anaytaré alup maranén kapu- 
sundan girer, zindan gibi karanlék hic etraféna bakmajup hemen 
jolu tutturur. Gider gider gider, ajdénlék görünme baslajup jol bir 
selvilije var ér-ki her biri göje bas çekmiş, in ğin jok, ses jok seda jok, 
coğuk selvilerin araséndan gide gide mezaréstana geliip ne baksén 
mezarestan dejl, belki insan seklinde hadséz hissabséz taslar dikil
miş, tas dejl bunlar én her biri bir insan olup orada tas kesilmiş; 
çoğu'a herne kadar ürkmek gelirse-de kendini toplajup jine joluna 
gider. Tamam-dér uzaktan gözler bakma kamasér, güneş gibi parél- 
-parél-parlar bir büjük saraj görünür, coğuk Örendi veğlıile saraja 
jaklasénja avazé cékté kadar Dilrukes deje bá'rér, dizlerine kadar 
tas kesilir, coğuk bir kerre daha Dilrukes deje hajkér ér, göbeğine 
kadar tas olur, bir daha Dilrukes deje cá'rér, bo'azéna kadar tas
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kesilir, arték son defa olarak ğan haville Dilrukes deje bâ'rup tepe
sine kadar tas olmak üzere iken Dilrukes altun nalenlarla kosarak 
elinde-ki altun tasé hemen garaj én baycesinde-ki havuzdan doldurup 
âoğün üzerine serpti gibi coğuk jeniden ğan bulur.

Dilrukes d coğuk ne istersin, bir kerre geldin dikenimi aldén, 
bir daha geldin ajnamé götürdün, bunlara kanmadén, buralara ka- 
dar-da geldin, ah dua et o jerde jatan günahsez anana, joksa bu giin 
tas olur giderdin deje bir cok darélér, sindi ne istersin söjle bakajém 
der ; coğuk hic cekinmejüp seni isterim, mutlaka alup götür eğem de- 
jinğe Dilrukes öjle ise sözlerime ejiğe kulak tut joksa ikimiz-de helak 
oluruz, sindi ben gider sarajdan kendime maysus sejlerimi alér iki 
köhejlayı hazérladup buraja gelirim, biz atlara binilp giderken sarajda 
kijamet kopar, dünja alt üstüne gelir, sen hic dönüp arkana bakmaz- 
sen, hemen jolumuza gideriz derse-de coğuk burada tas olmuş ne 
kadar adam varsa onlare-da diriltmejinğe şuradan suraja gitmem 
deje ajak basar. Dilrukes saraja gidüp jükt e hafif pahada a r  kéj- 
matlé sejleri alér, atlaré hazérladér, hemen altun tasla havuzdan su 
alup serpmesi üzerine orada ne kadar tas varsa hepsi jeniden dirilüp 
bunlar-da jola giderler, sarajda ise kijametler kopar. Bunlar hic 
ardlaréna bakmajup doru coğukla mdraja gelirler, kéz-kardasé bun- 
laré karsulajup arték öpüşürler koklasérlar, bir kac gün rahat eder
ler, coğuk ava gitmek isterse-de Dilrukes salé-vermez, cünkii Dilru
kes peri padisahénén kézé olup dünjada bunun gibi bir daha bulun- 
majağak dereğede güzel, coğuk-sa insanlar içinde bulunmaz olmada 
bunlar bir birlerini ğani gönülden severler.

Bunlar üc kişi mârada oturup eğlenmekte dursunlar coğuklar 
kendilerini kimin ölu-dur, bunlaré metraja atan kim-dir bilmedikleri 
gibi Dilrukes peri padisahénén kézé oldündan isi bilir; bir geğe 
çoğu'a jarén ava git, padisa seni görüp bu kerre sabré tükenir seni 
cd'rup biraz görüştükten sora saraja carér, sakén gitmem deme, su 
kadar söjle-ki cardé gün bostanlar araséndan seni alajla götürsün
ler, böjle söjle gel deje tembih eder. Coğuk ertesi gün ava gider, padi
sala buluşup Dilrukesin söjlemesi üzerine padisala sözleşir, bu defa 
padisa sevinerek saraja gider, coğuk-ta mâraja gelir, isi Dilrukese 
söjler. Dilrukes coğün saraja davetli oldu gün erken kalkar, coğü
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kéz-kardaséné kaldérér, sabâ kâvelerini içerler, Dilrukes ellerini bir 
birine vurup of lala gel deje bir kerre hajkérdé gibi Dilrukesin 
önüne bir duda' é jerde bir duda'é gökte bir arab cékar, emr et sulta- 
nem der, Dilrukes çabuk git bábámén köhejlanlaréndan birini donat 
getir demesıle arab rüzgjar gibi gidüp bir anda donanmés bir at geti- 
rir-ki onun gibi görülmüş dejl, coğü bindirir bostanlar araşéna jollar. 
Coğuk ne baksen güzel bir alaj kendisini beklijor, alaj halké coğün 
bindi, até mücevherli tőkémé görüp saskén saskén bir birine baka ka- 
lérlar. Estafrullah tőbe tobe unuttum, coğuk saraja giderken bu 
köhejlan kişneme baslajénCa kalkup gelmesini, gelirken üc gün sora 
padisahé davet etmesini ajreğa séké séké söjler. Coğuk bostanlar ara- 
sénda olajén arkaséna düşüp debdebe ile etrafa selam vererek saraja 
gelir, çoğu'a ikram türlü türlü saz ojun ar t ék j  ok j  ok, coğuk bunlaré 
sejr edüp sarajén her taraf éné gezüp padisala biraz görüétükten sora 
at kişneme tepinme baslade gibi coğuk kalkup gitme izin isterfpadisa 
herne kadar biraz daha kalmaséné isterse-de coğuk duramaz, padi- 
sahé ücünğü gün davetle bostanlar araséndan kendisini karsulaja- 
Cané söjler, padisa-da bu daveti kabul edüp coğuk Allaha ésmarla- 
dék deje moraja gelir. Dilrukes ise o gün jere gömülen cojuklarén 
anaséné öldü jer  den lalasıle getirdüp hemen kendisine bakma baslar, 
herne kadar olsa adam dejl-mi, jékar térnaklaréné keser, saclaréné 
tarar, bir taraftan ilağ bir taraftan perhizli jemekleri jedirüp eski 
hale getirir, lâkin ne analaré cojuklaréné bilir, ne-de coğuklar ana
séné, maradó bir kodén beslenijor amma kim dir Dilrukese kim sora 
bilir. Padisahén moraja car éld é gün sabâ erken hepsi kalkarlar 
bakarlar-ki bulunduklaré mára dejil, bir büjük saraj-ki ne gözler 
onuyı gibi görmüş, ne kulaklar işitmiş, sarajén her jeri memleketin 
bir kumasé ile döşenmiş, her taraf e türlü türlü bezenmişti, sarajén 
baycesine gelinğe bölük bölük ajrélmés bir jané türlü kuşlara, bir 
jané türlü türlü çiçeklere maysus olup hic görülmemiş köşkler ; sara
jén yizmetcilerine gelinğe haremde selamlékta her is icün halajék 
köle hessaba gelmez, ujunğular calgéfélar kulaklar işitmedik seslerle 
söjlerler, herne lazim-sa zijadesile jerli jerinde hazir-di. Padisahén 
geleğeji zaman jaklasenğa karsulamak icün bir büjük alaj kuruldu-ki 
söjlenmesi kalemle mümkin dejl-di, Dilrukesin düzdü üzre bu alaj



padisahé bostanlar araséndan karsuladé, lakin padisa janénda bulu- 
nanlar coğün bu kadar seji japténa baka kalup bu coğuk mutlak 
beni-adem dejl dir, ejer adem ise bir peri taraféndan sihirli dir 
dediler, alajla gelüp saraja girinğe sasmalaré daha zijade artte,padi- 
sahé en güzel bezenmiş bir odaja aldelar, kâveler şerbetler içilme 
türlü-türlü calgélar sazlar ahenge, kuşlar avaza basladé, bir bűjük 
zijafet kurulup yatiri hajaié gelmedik, jemekler tatlelar jenüp içildi, 
hokkabaz calge çanak aksama kadar eğlenildi. Aksam üzere padisahén 
gideğek vakte jaklaşma"la coğukla jalnez padisa harem tarafena 
davet edilüp büjük bir odaja alenarak en önde coğuk arkasenda Dil- 
rukes, onun ardénda coğuklaren anasîle kéz gelüp padisahén etejini 
öptüler, padisa her birine bakup hajran kalarak ne japajané sasér- 
més öldü halda Dilrukesin işareti üzerine hepsi padisahén önüne 
oturdular, Dilrukes hikjajemize bastan baslajup sonuna kadar söj- 
ledi. Bu coğuklar kendinin öz coğuklaré, kadénén günahséz haremi 
oldünu bildirdi, padisa az kaldé-ki sevinğ ölümüne ürajajakté, he- 
men bunlaré kuğaklajup sevdi öptü, hepsi birlikte padisahén sara- 
jéna gelüp Dilrukesle coğün dününü japtélar, padisa kézén öbür 
kardaslaréna aséré gázeble astérmak istedise-de bunlar én jalvar- 
masile aff etti. Onlar dahi ettiklerine pişman olup ömürlerinin sonuna 
kadar zefk sefa ile vakit geçirdiler.

76. *

Bir varrnés bir jokmus insanén derdi çokmuş, vaktén birinde 
bir padisahén üc ölu varrnés, bunlar silah atmak av vurmak at sür
mek ğirid ojnamak gibi daha niğe ojunlara merak edüp lıem-de hep
sinde ustaléklaré askén olma'la adeta ücii-de her gün sabâ oldukta 
jataklaréndan kalkup biraz kávé alté jedikten sora atlaréna binerek 
aksama kadar kérda bajérda gezüp tozajup jine saraja gelirlerdi. 
Günlerde bir gün her vakit-ki adetleri üzre şehirden taşra cékarak 
giderler, s urasé senin burásé benim deje kjah silah atup av vurarak 
kjalı at sürüp bir birlerıle jarés ederek kosusa ejlene şehirden bir 
cok ajrélérlar. Derken hajdé biraz av avlamak iciin her birimiz birer 
jana gidelim-de jine gelüp orada birleselim deje bunlar bir birlerin-
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den ajrélup her kes istedi tarafa gider, küçük olan gide gide bir 
ormanlé'a varup sunda biraz av avlamalé dejerek oralarda dolaş
makta iken orman içinden önüne bir güzel gejik cékténé görür gör
mez aman sunu beğere bilsem-de diri diri tutsam salı babama götü
rürdüm, hele ne-de güzel deje gejln peşine düşüp sejirtir. Gejik 
kaçar o kovalar, epejğe ardendan giderse-de tutamajup artek bari 
bunu tutamajağâm vurajem der, birde bakar-ki gejik bir bayce duva- 
rendan asup sécradékta ölanén gözünden kajb olur, ölan-der gejln 
bütün bütün kacténe görünğe sabr edemejüp el-elbet gider bunu ja 
tutar j  a öldürürüm dejüp doru o bayce duvar enen dibine var er ;  bu
nun bir kapusu olmalé-dér, gidüp bulajém-da burasénen ne oldünu 
anlajem deje duvare dolasér, öbür tarafena gecüp biraz gittikte ba- 
kar-ki bayce kapusunun önünde bir eytijar adam oturur, gidiip selam 
verir o-da selamene alup ej o’ul nereden gelüp nereje gidijorsunr 
buralara ne icün geldin dedikte ölan-da gejik icün geldlni söjler, 
o-da ilahi o'ul o senin gördün gejik dejl-dir jade-der, seni bir tuza 
düşürmek icün buralara getirmiş. Ölan bunu işittikte ej baba burásé 
kimin baycesi dir der, herif olum bu bayce jüzü gülmez sahén kézé 
Gül sultanén bayéesi dir, içinde köşkü olup kendi j álnéz dadéslle 
oturur, ben-de onun bekcisi-jim, tam sekiz seneden berü burada bek
lerim, hic adam olundan bir kimseji buralarda görmedim demeslle 
ölan kendini evvelden sonuna kadar bildirir, ondan eytijar liajdé var 
olum isine git seni bunda görürlerse hic durmajup öldürürler, sora 
sana-da bana-da jazék olur félan dedlse-de ölan merak edüp kézé 
görmek üzre bekcije jalvarér jakarér, içeri girmesini ister. Bekéi 
aman olum sen ne dersin, içeri girdin birle hem kendini hem beni 
jok bil, çünkü köşkün kapusu önünde bir arslan birde kaplan balé- 
-dér, seni gördüklerinde zincirlerini kopararak paralarlar, sora 
nafile ölür gidersin, gel bundan vaz gec deje cok söjledlse-de ölan bir 
türlü gitmejüp elbet ben içeri girerim, ne olursam olajém der eytajar- 
dan pek cok jalvarér ; o-da ölüm ben sana içerisini esirgedljimden 
dejil senin beladan kurtulmaklén icün dir, madem-ki sen vaz geçme- 
jorsun hajdé ne j  apar san jap dejerek bunu bayceje sálé verir.

Ölan-dér bayceje girinğe ne baksén o baycede-ki âğlar çiçekler 
türlü-türlü mejveler ğennet gibi, her janda bülbül sedalaré su dala-
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malaré bunlara hajran olup baka kalér, ondan biraz daha ilerü git
tikte ortasénda bir güzel köşk önünde bir havuz var-ki dört janéndan 
sular akar, daha türlü türlü güzel sejlerle süslenmis bezenmiş, olan 
kendisini ğennete girdim sanér. Birde kaplan ile aslan ölané gör
düklerinde gözlerini acup dişlerini çakarak zincirleri sakér-sakér 
carpup kermak istedikleri ande kéz köşkten aslanlarén gürültüsünü 
zsidinğe hemen penğereji açarak ölané görür görmez güzelime bin 
Can ile asik olarak hajvanlaré durdurtur, olan-dér kézé penCerede 
görür görmez gözleri kamaşarak ne oldünu sasér up düşer baj élér. 
Birde kéz dadéséné car ar ak ölané gösterüp hajdé su zavalléjé ajelt- 
-da al götür, nerelerden gelijor hem-de gelmesinin aslé ne dır anla- 
jalém der, dadé gidüp olana su f élan serpüp güc hal ile aj éltér, olan 
gözlerini acar saskén saskén dört janéna bakup ne oldünu anlata
maz, dadé kalk jit seni içeri götürejim biraz akién baséna gelsin 
demesile olan jaré korkar j áré sevinir dadé ile içeri girer, doru ké
zén odaséna götürdükte olan jine oda kapusundan girer girmez kézén 
sef kinden düşer bajélér, kéz sorar-ki ej jît sen nije korkmadan bura
lara geldin, ejer ben dujmamés olajdém bu hajvanlar seni paralar dé 
félan deje söjlesmekte iken olan derimi dilden bir ah ceküp béná
kéra hénckéra âlar, söra-da oldu gibi baséna gelenleri anladér, 
kéz-da ej jît ben-de seni gördümde fandan sevüp asik oldum amma 
benim babam pek zalim dir, sindi bizim birlikte oldümuzu isitse hic 
durmajup ikimizi-de öldiirtür, bunun ejisi burada durmajup kaca- 
lém, belki böjlelikle elinden kurtuluruz demesile ölan-da buna razi 
olarak hemen kéz jükte hafif pahada ctr öte berisini hem dadéséné 
olup köşkten éékarlar. Biraz gittiklerinde arslan ile kaplan kézén 
gittîni görünje zinjirleri catér-catér kér arak bunlar én peşine düşer
ler ; olan bunlaré gördükte bizi paralama gelijorlar sanarak bir cok 
korkarsa-da kéz ej sevdim korkma, onlar benden ajrélmazlar, hem-de 
bunlar janémézda oldukça bize-de hic kimseden zarar irismez der; 
olan arték bir kat daha sevinüp hemen kendi aténé-da alarak otura 
kalka jolu tutup giderler, tâ kardaslaréndan ajréldé jer e vardékta 
kimseji bulamaz. Mejerse onlar avlandéktan sora órája gelüp herne 
kadar bunu araméslarsa-da kim bilir ne oldu ja öldü ja  bir uzak
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jere gitti sa ise gelir deje şehre gitmişler imiş; bunlar-da biraz dola
şarak arajup tartarlar, bulamadéklaré gibi selırin jolunu tutarlar,

Günlerde bir gün şehre varup herkes sezadeji gördükte baba- 
sena müZdeje giderler, padisa öbür o’ullarile buna karsu céktékta 
birde ne görsünler sezade bir güzel kéz ile iki-de hajvanla geldîne 
herkes sasup kalér. Pâdisa kézé görür görmez içerisi bir kerre dalé 
süpiirgesUe karésér, her nejse ölanén bunnaré nerede buldünu sorar, 
o-da isi tas-tamam annadér, padisa kézén güzelline dajanamazsa-da 
aslan ile káplánén korkusundan hic bir sej japamaz, ondan öbür 
olanlar a-d a birer kéz bulup kérk gün kérk geğe dün japarlar.

77.

Bir varmés bir jokmus hakkén emri çokmuş, evvel zaman 
içinde bir karé bir koğa varmés, bunlarén birde kéz cojuklaré olup 
orta halié geçinir tanréja sükr ederlermiş. Günlerde bir gün kádén- 
ja  z %astalanup bir cok jatér, hekim boğalar bakarsa-da çaresini 
bulamajarak en sonra ölür, koğasîle coğü cokdlajup jas tutarlar sa-da 
bu-da Allahén emri ne j apalém9 artek olan oldu ölen öldü deje ken
dilerine teselli verüp otururlar. Bu kéz coğuk pek büjük olmadéndan 
öte beri ev islerini ejiğe beğeremedi iâün her zamanda anasénén 
öldünü düşünerek ulamaktan gözlerini éékarérmés ; herif kézénén-da 
böjle âlaja âlaja yastalanaja'né anlajarak bari bir karé bulup ala- 
jém-da bu coğuk Jıic olmazsa bir az aldanér-da anasénén ağ és éné 
unudur deje komşusundan birine isi söjler. Ne ise uzatmajalém bu 
adama bir kadén bularak nikjâ ederler, aldé kar én én-d a bir kéz 
coğü varmés amma herifin kézé gajet güzel olup karénénki-de ona 
göre ol kadar çirkin öldü icün kadén bu ademin kézéné kézkanér, 
sunu nasl eder öldürte bilirim deje bir jolunu bulma'é kurarmés. 
Evin içinde herne is olursa bu kéza japtérup kéz ne japarsa bejen- 
mejerek dajma dövüp sövermiş ; kézjá'z kendi anasénén ajéséna hem 
bu karénén dajá'na katlanup oturui sa-da kendi ölümünü arar diler
miş, bu isleri babaséna Jıic söjlemezse-de herif karénén kalkup otu
ruşundan anlar, jine Jıic sesini cékarmaz.

Bir gün karé kojaséna i a bu kézé basémdan götür ja beni brak
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dedikte herif kar énén güzelimden ajrélamajup bari su kézé götürüp 
birine verejim der; bir gün kéza hajdé seni gezme götürejim deje 
aldadér, cofiuk-ta karénén zorundan usandé icün biraz basém dinlen
sin deje hemen üstünü baséné gejinir kusanér, babasénén peşine dü
şüp giderler. Az giderler uz giderler, herifin bir türlü bu kézé álén 
deme bir kimseje dili varmaz, surasé burásé derken iki üc sátlék jol 
giderler, en sora bir dâ baséna varup şurada biraz dinlenelim deje 
otururlar, öteji beriji sejr edüp dururken kéz abdest bozmak üzere 
babaséndan ajrélup biraz uzak gider. O gitmede iken herif oralarda 
dolasup gezinerek iki tane kuru kabak bulur, bunlaré bir birine 
balar, orada bulunan (ifién birine asup kendi jolu tutar gider, birde 
kéz az geciip gelir bakar-ki bahasé jok, ar ar-mar ar bulamaz, riizgjár
dán a fida asélé olan kabaklarén ték-ték bir birine vurdünu görünfie 
kéz hem âlajup hem-de ték-ték kabakfiék beni brakup giden baba fi ék 
deje üc kerre hajkérér bakar-ki bahasé jok, âlaja sézlaja bu-da 
Allahdan dejerek bir jol tutup gider.

Az gider uz gider dere tepe düm-düz giderek cağlardan su icüp 
öten bülbüllerden hisse alup ah vah eder gider. Gide gide aksam 
olur bir cesme baséna var ér, ortalék kararma basla] énfia orada bulu
nan bir ifién üstüne cékup oturur, o gefie afi susuz kalérsa-da sabr 
edüp orada barénér oturur. Sabâ oldnkta oraja jakén olan bir şehir 
padisahénén ölu-da ava cékmés imiş, geze geze o çeşmenin janéna 
gelir, kéz-da bunu görünfie ték-ték kabakfiék beni dada brakup giden 
babafiék dedıni olan isidüp baséné kaldérarak cífia bakénfia birde 
ne baksén ajén on dördüne benzer bir kéz a fida durur, ha sindi 
avémé buldum deje a fién dibine gider, kéz in-mi-sin fiin-mi-sin, kéz- 
-da ne in-im ne fiin-im senin gibi adem-im demesîle in asâ baka- 
jém senin halén ne dir, kéz oradan asâ iniip ölan buna nereden 
gelüp nereje gittini sorar, kéz-da baséna gelenleri anladér, olan 
bunu alup doru saraja götürür, babaséna söjlejüp kendisine nikjâ 
etmesini jalvarér, sah-da kézén güzelimi görünfie hemen oluna nikjâ 
ederek dünü kurdurur, kérk gün kérk gefie dün japup ölané güvej 
korlar.

Gel zeman git zeman bunlar oturmakta olup kéz gebe kalér, 
vakté geldikte bir olan do’urur, bunu taja lalalarla büjütmekte iken
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kéz jine gebe kalup bir olan daha do'urur, onu-da taja lalala?* büjü- 
dürler, her ne ise uzatmajalém kameti kopar ér ez kijameti, kéz tamam 
jedi coğuk do’urur amma hepsi bir birinden güzel. Bunlarén en büju 
jedi sekiz jaséna kadar girer, lakin kézén babaséné göreğeji gelüp 
bir gün odasénda oturup düşünürken sezade aman sultan ém ne 
düsiinijorsun dejinğe kéz-da sahém ne kadar fenalık ettise-de sebeb 
olanén gözü kör olsun, kim bilir benim icün babam ne kadar keder
lenir, beni cok özlemis-ki ben-de onu istejorum, bir çaresi olsa-da 
gidüp bir kerre dünja gözile görüşsem dedikte sezade aman sulta- 
ném basém üstüne istedin bu olsun dejüp hemen padişaha gider isi 
anladér, sah-da ölüm alajlar düzülsün gönderelim der, ondan alaj- 
laré düzerler, kéza bir tayt ér av an komp bindirirler, padisa bas vezi
rini alajlar üzerinde gitmek icün emr eder, kézé çoğu klan le beraber 
babasénén memleketine gönderirler.

Bunlar alajle şehirden cékup jola d üzüldüklerinde epejje jer 
giderler, aksam olup bir jajlaja varérlar, askere mola verüp cadér- 
laré kurdururlar, kéza-da cojuklarile beraber oturmak iizre bir büjük 
cadér kurup indirirler amma vezir kézé görünğe bin jan ile vurulur, 
nasl etsem-de sunu kendime ujdursam deje bir jolunu arar. Geğe 
olup herkes ujudukta jav aşğa cadéréndan cékup kézén janéna gir
dikte kéz hemen ujanup bakar-ki vezir dir, sen benim cadérémda ne 
gezersin demesıle vezir belinden hançerini cékarup sus sesini cékarma 
seni öldürürüm der, kéz-da korkudan ses cékaramazsa-da elinden 
kurtáimanén jolunu kurar, ondan vezir kéza teslim olajakmésén der, 
kéz razi olmaz, vezir kéz gel teslim ol, coğuklaréné seni öldürürüm 
derse-de jine kéz razi olmajup öldürür seri öldür dedikte vezir kézé 
korkutmak icün coğün birini keser. Kéz bunu gördükte diama bas
lar sa-da jine vezire teslimine razi olmajup sözünde durur, derken 
vezir cojuklarén hepsini keser, ondan kéza sindi seni-de öldür eğem 
dejinğe kéz bakar-ki kendisini-de öldüreğek, vezire der-ki bana biraz 
jól ver, gidüp abdest bozajém ondan sora ne japarsan jap , vezir-de 
beni aldadup kacağaksén der, kéz ejer inanmazsan belimden bir ip 
bala öjle gidejim, vezir buna razi olur, kézén belinden bir ip balar, 
kéz cadérdan cékup biraz ajréldékta belinden ipi cöziip bir tasa bdla- 
)arak kendi jolu tutar. Vezir biraz durur, ipi çeker ha burada deje

Kínos, Oszmán-tőr. népkölt. gyűjt. II. ^
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biraz daha bekler, jine gelmejinje ipi sallar bakar-ki gelmez, ha bu
rada ha burada deje ujuja kaler; biraz geçtikte' ujkudan ujanup 
görür-ki kéz jok, j erinden kalkup doru ipin oldu jer e var ér, ipin uju 
bir tasda bálé oldünu görmesile ja kahpe en sora kactén ha dejerek 
geliip kendi cadéréna girer. Birde sabâ jaklasmés oldündan nöbetçi
ler boru çalarak askeri kaldérérlar, vezire yaber verüp kimi ala j é  
düzmekte kimi cadérlaré toplamakta olsun vezir birine hajdé haném 
sultané ujandérén kalksén der, lalalarén biri gidiip kézén cadéréna 
seslenirse-de hic ses cékmajénja geliip vezire yaber verir, vezir-dir 
hic bir sejden y ab eri jok gibi gelüp cadérén kapusunu actékta janénda 
bulunanlar görürler-ki âojuklar ölmiis, kéz jok, ondan vezir iste ne 
olajak, dâ adamé dejl-mi, dadan geldi jine da’a gitti demesîle éojuk- 
laré bir jer e gömerler, alajé geri çevirerek döru şehirlerine varérlar. 
Sezade alajén geldini görünje bunlar ne çabuk geldi deje kar su 
cékar, vezir gidiip sezadenin önünde jer öpüp ej sezadem dadan gelen
den hajr olur-mu, f élan j ere vardémézda orada bir geje konak ettik 
éojuklaréné kesüp kendi kacmés, s ab alajén cojuklarén ölüsünü bul
duk, kendisi jok, ondan geri dönüp geldik dejinğe olan ejvah deje 
âlajup dér mâ baéladé, hic dejil bunda bir is ólmaié ben gidüp bunu 
ararém dejerek padisadan izin alup jola dekar. O gitmede olsun biz 
gelelim kéza.

Kéz cadérdan cékup gittinde sabaha kadar jól jürür, bir dá 
baséna varup cok jorulmus oldündan biraz şurada dinnenejim deje 
oturur, cojuklarénén ajésile durmaz âlar, gözlerinden j as j erine kan 
saçar. Birde böjle âlajup dururken ujuja kalér, düşünde bir pir gelüp 
kézém sen burda âlama, senin cojuklarénén öldü jerde sindi kimse 
jok-tur9 oraja git cojuklaré jere gömdüler, onlaré cékar, o jerde bir 
érmak var-dér, onlaré götür bu érmá'n suju ile jéka, Allaha jalvar 
cojuklarén dirilir dejüp gider. Kéz biraz zemandan sora ujkudan 
kalkar pirin söjledikleri akléna gelerek ajeb gercek-mi deje düşünüp 
dururken ne olursa olsun, cojuklarém öldükten sora ben-de ölürsem 
ölejim, bari ölüm olsun cojuklarémla bir jerde olur deje oradan kal
kar éadér kurduklaré jere varér, bakar-ki kimseler jok ;  hemen öteji 
beriji arastérarak éojuklarén gömüldü jeri bulur, toprayé eser, ölü
lerini cékarup pirin söjledi érma'é dahi arajup buldukta ondan akan
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su ile coguklaré gani gönülden jékar, tanréja jalvarup cok alar, 
birde avasé az gecinge coguklar ujkıldan ujanér gibi kalkarlar, ana- 
larena koşuşup kimi meme kimi ekmek istejerek keza sarélérlar. Kéz- 
-dér bunlaré görünge pek cok sevinüp Allah bunlaré verdi, elbet 
sezademi-de verir deje oradan kalkup bir jola girer gider.

Sezade ise kézén ne jana gittmi bilmeyerek dadan da*a dolasup 
dururmuş. O dolaşmada olsun kéz surasé senin burásé benim deje 
gitmekte iken bakar-ki bir dün eteğinde bir dev anasé oturmuş kazan 
kajnadér, kéz bunu görür görmez aman rabbim sindi ben ne japajém, 
bu dev karésé beni görünğe jer, o jana bu jana bakar ne japsén bir 
sej dir basa geldi, ne olursa olsun dejüp doru dev karésénén janéna 
vararak ah nineğîm deje iki memelerine sarélup öper, o-da gel kéz- 
gâ* zém gel coguklarla jorulmussun size biraz çorba kojajém-da jeji- 
niz, ejer sen bana ninegîm demejejdin sindi seni coguklaréné su ka
zánén içine atup kajnadérdém der, kéz-dér korkusundan hic sesini 
cekarmajup tir-tir titreme baslar. Bu dev karésé hemen bir tas çorba 
kojup kéza verir, kéz pek agékténdan cogüklarile o corbajé jejiip ka- 
rénlaréné dojururlar, ondan dev karésé kéza nereden gelüp nereje 
gittini sorar, kéz-da baséna gelenleri anladér, karé vezire haj gözü 
cékasé herif haj, bu coguklara nasl kéjdé, kézém sen merak etme, o 
Allahendan bulsun inşallah sezade ile buluşursunuz, o seni bulma
dan olmaz, belki arama bile cékmés-tér amma ne bilsin-ki sen bura
larda sin, sindi sen burada durma, benim kérk tane ölüm var^dér 
aksam gelirler, seni burada bulduklarénda belki bir zijan ederler, 
su karsé-ki da*a git, onun öbür janénda bir mára var-dér, oraja 
gir bir kac gün otur-ki böjle dada baj ér da gezüp sokén sana kur d 
kus keder vermesin dejinge kéz biraz dev karéséndan jejegek alup 
doru o mâraja varér, kopuşunu açarak içeri girer, o gege orada 
jatér.

Sabâ olunga coguklaré ujurken kalkup désaré éékar, o jana bu 
jana bakénérken uzaktan bir çoban görür, hemen doru cobanén janéna 
varup kimin cobané oldünu sorar, coban-da f  élan sahén cobané-jém 
karém-da sahén bahçesinde baycuvan dir der, bu kéz çobana jalvarup 
jakarér aman çoban benim jedi tane cogüm var, dalar basénda kal- 
dém beni-de karénén janéna götür-de birlikte oturalém demesîle çoban

2*
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buna ağijup aksam üstii alup saraja götürür, karéséna birlikte is gör
melerini söjler. Her gün çoban kojun güdme bunlar-da bayce ile 
ürasmada iken bu kez jedi tane gül ol j é  jetistirüp her birine çocuk
lar enen adlar éné kor, Allah taraféndan o â'jlarén acté güller gibi 
hic görülmemiş oldündan her gören bir dahi görmeği dilermiş. Uzat- 
majalém bu güller elden ele her şehre jaj élér, o coğuklaren bahasé- 
nén sehrinde-de bu güllerden satélmakta iken sezade cojuklarénén 
adlar éné isidüp hem-de hic de fil bu gülü benim kar,em üretmiş dir 
dejüp gül satanlardan nerde oldünu sorar, onlar-da félan şehirde 
félan padisahén baycesinde oldünu söjlerler. Sezade durmajup doru 
o şehre gider, sarajén önlerinde dolasup dururken kéz-da coğukla- 
réna o güllerden verüp soka’a cékarmés imiş, sezade coğuklare tani- 
jup gülleri ellerinde görünce çoğun birini alup oy sar, elinde ki gülü 
alup kendi jüzunü çoğu’a verir; coğuk-tur jüzü alup anaséna geti- 
rinğe kéz jüzü görür görmez sezadenin oraja geldini anlajup ertesi 
gün çoğu’a tembih edüp o adam jine gelirse bayceje alénéz der. Ço- 
ğuklar jine ertesi gün kapu önünde ojnasérlarken sezade gelir, coğuk 
bunu görünğe bayceje ccCrér, sezade içeri girüp bakar-ki kávésé bay- 
cuvanlék edijor, bunlar bir birlerini gördüklerinde sar mas dolaş 
olarak kavuşurlar. Ondan sezade kéza isin ne türlü oldünu sorunğa 
kéz-da bastan asa kadar anladér, ondan coğuklarıle karéséné alarak 
kendi şehrine götürür, isi babaséna bildirdikte vezirin bojnunu vurup 
kérk gün kérk geğe senlik japup bir birlerine kavuşurlar.

78.

Evvel zaman içinde bir odunğu varmés, birde karésé olup bu 
odunğunun her gün kazandéné karésé elinden alérmés, hic bir para- 
séné janénda braktnazmés. Karé bazi kerrepişirdi jemeji tuzlu japup 
herif-de bu geğe pişirdin jeniek tuzlu geldi dedikte ertesi geğe jemeje 
hic tuz katmajup tuzsuz pişirir, uzatmajalém tuzu jok dese bütün 
bütün tuzsuz j aparak herifi â'z dadile jemek jemekten beri ederdi.

Günlerde bir gün bu odunğu ip almak icün karédan bir kac 
para gizlejüp geğe jatténda paralaré karé herifin urbalaré içinde 
görüp vaj koğa senin benden başka gizli gittin jer var, o sakladén
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paralaré oraja götürijorsun der, koğase bir cok j eminler ederse-de 
kare inanmaz, en sóra ip almak icün sakladéné söjler, karé-da o ip 
ile seni assenlar söjle olsun böjle gitsin deme sile odunğu ğanem ká
dén nicün bana öjle fena sözler söjlersin, kare-da benim sana söjle- 
diklerim az dir félan dir derken bunlar gougaja azédérlar, ondan 
herif karéjé bir ejiğe döver. Ne ise o geğe sabaha kadar hévéi- 
dasérlar, saba oldukta odunğu kalkup e sej inin birisini alup karéja 
sakén öbür eseji-de sen alup ar dém dan gelmej esin dejiıp herif őékar 
gider.

O gitmede olsun karé-da esejin Öbürünü alarak kojasénén 
ar dén ja  gider, sen betisiz öldün vakit kim bilir neler japarsén, d ej e 
söjlenerek gidinğe odunğu ardéna bakar-ki karé gelijor, hic aldérma- 
jup ona bakmajarak da a gider, karé-da ar dé sér a gidüp odunğu 
odun kesme basladékta karé o da!é dolasérken bir kuju baséna gelir, 
odunğu buna bakup ká vésénén kuju basénda dolasténé görünğe haj- 
kérup ca rar ak be karé kendini sakén, kuju baséndan cekil derse-de 
karé biraz daha ileri gider, jine kojasé be karé sar-mé-sén joksa 
inadéna-mé japijorsun, sana geri çekil dejorum, sen daha âok ileri 
gidijorsun, savul oradan félan derse-de karé bunu dinlemejüp jine 
ilerüler. Derken ajanén alténda-ki tas kajdé birle karé kujunun 
içine dilser, odunğu-da dünkü karédan békmés öldü iőün kié ténma- 
jup isi ile ürasér, aksam olunğa eşekleri odunla jükledüp evine gider. 
O geğe geçer, ertesi gün jine eşekleri alup da'a gider, odun kesüp 
dururken varajém su karéja bakajém deje kujunun azéna gelir, 
bakar-ki karé görünmez, ici ağijup bir ip sarkédarak içeri seslenir, 
karé ipi tut seni cekejim der, bakar-ki ip a r  oldu, inleje ékéslaja 
güc hal ile ipi çeker, birde ne görsün bir ifrid ipe sarélmés őékar. 
Odunğu bundan cok korkarsa-da ifrid-de ej jit benden korkma, beni 
bir beladan kurtardén-ki dünjanén sonuna kadar bu ejilı unutmam, 
odunğu sende ne türlü bela vardé, ifrid der-ki bu kuju niğe zeman 
dir benim evim idi, dünkü gün bir kádén üzerime düşüp omuzu ba- 
séma bindi, beni kulaklarémdan tutarak sindije kadar brakmadé, 
sindi sen geldin ipi sarkéttén tut ipi deje cá'rdén, o-da beni brakté 
ipi-de tutmadé, ben hemen ipe saréldém sen-de ceküp őékardén, cok 
éükür sundan kurtuldum, art ék ben-de ister im-ki bana ettin dostlu* a
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karáé ben-de sana bir ejilik edejim. Odunğu korkusundan ifridin 
elinden kurtulmanén kajgésénda olup hic sesini cékarmaz dururken 
ifrid üő japrak cékarér odunğuja verir, sindi ben bu şehrin padisahé- 
nén kézénén her jerini tutar ém, hic jerinden kéméldanamajup ne-ki 
ilağ etseler kjar etmez, sen gelüp bu japraklarén birini suja kojup 
ezdikte o suju kézén vüğudine sürersin, ondan ben koju verüp gide
rim, sah sana cok bahşişler verir, ömrünü sefa ile geçirirsin der 
gider, odunğu-da japraklaré aUnğa arték karéja jélan bakmajup 
korkusundan hemen eve gelir isine bakar.

Biz gelelim ifride. Odunğudan ajréldékta doru padisahén 
sarajéna gidüp sahén kézénén her jerini tutar, kéz-dér birden bire 
halséz kalup jer e serpilüp vaj elim ajam vaj basém, aman öldüm 
bittim deje barup cararak âlar sézlar, birde ne oldünu kimse anla- 
majup isi padişaha /aber verirler. Padisa gelüp kézéna bakar bas 
arésé tutmuş deje bir takém telaşa ederek çabuk hekim gelmesini 
emr eder, ne kadar hekim geldîse bir çaresini bulamaz, kéz babaséné 
gördükte aman sah babafém basém pek cok ârijor deje ferjad eder, 
padisa-da kézém sen ba'rdékcá benim jürejim senden cok ağijor 
amma ne japajém, sana hoja getirejim deje bir takém boğalaré ca'r- 
tér, okurlar üflerler, türlü ilağlar etmekte olsunlar biz gelelim odun
ğuja. Çünkü ifrid japraklaré veriip isi anlatmésté amma odunğu 
buna inanmajup hic iplemedi, jine evvelki gibi kendi isi güğıle üras
makta iken günlerde bir gün bulundu şehrin padisahéna bir mektub 
gelir, mejerse o mektubda jazélmés-ki kézém cok /asta oldu, ne kadar 
hekim hoğa getirdimse asla çaresini bulamadélar, bu jolda her kimin 
ustalé var ise gelsin ilağ etsin, ejer müslüman ise kézémé ona veri
rim, tek eji olup dertten kurtulsun, ejer müslüman olmajup başka 
dinde ise ona cok mal verüp gönlünü /os ederim deje kézén bahasé 
jazmés. Hemen odunğu bunu işittikte padişaha gelüp ben Allahén 
izmié gider ilağ ederim dejinğe padisa bu odunğuju mektubu götüren 
ademle beraber jollar; bunlar az gidüp uz gidüp günlerde bir gün 
kézén memleketine varérlar, padişaha /aber verirler, sah bunu janéna 
éá’rér, kézéné gösterir, odunğu-da ifridin öjrettı gibi i ^ é japar, 
kéza sürmesile kéz eji olur. Sah kézénén eji oldünu görüp hemen 
odunğuja nikjah ederek kendine güvej japar, kérk gün kérk geğe
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senlik japup rahatle oturmadalarken o padisahén baéka bir padisa 
dostu varmés, onun-da bir keze olup ijrid o kézé severmiş, her 
vakit kézé /asta edüp rahat konazmés, Jine bu sefer bu kézé-da 
beriki gibi tutup pek dok /astalatmés, onlar-da o kézén eji oldünu 
işittiklerinde adam gönderüp kézéné eji eden adame bize gönde
riniz, zere benim-de kézém pek cok /asta dir, bize bir dostluk 
japén deje bahasé o padişaha /aber jollar, o-da bu dohé zijade sev- 
dînden durmajup güvejisini gönderir.

Bu odunğu /asta olan kézén janéna varénja görür-ki ijrid 
orada dir, ijrid ölané gördükte vaj ben sana bu kadar ejilik ettim, 
sen ise bu kézé-da benim elimden alma geldin, ben bunu pek severim, 
ne japsan brakmam, hem varup seninkini-de elinden alajém-da sen- 
-de gör deje cok darélér. Odunğu-dur bunu isidinje korkusundan 
sasérér, ne japsén tez elden kendini toplajarak der-ki benim buraja 
gelişim kéz icün dejil dir, lâkin o kujuja düsen benim karém idi, 
elinden kurtulajém deje kujuja atméstém, sindi o karé kujudan cékup 
janéma geldi, her nereje gidersem benden ajrélmaz, ondan kacup 
buraja senin janéna geldim-ki bir çare bulasén, sindi o-da buraja 
gelir. Ifrid-dir karénén janéna geleğeni isidir işitmez aman ben o 
karédan kurtulunğaja kadar baséma hal geldi, sindi jine buraja-da- 
-mé geleğek, öjle ise bunda durmak olmaz, bu jer bana haram oldu 
dejüp durmaz kaçar ; áahén kézé-da ifridden kurtulup anasé bahasé 
sad olurlar, padisa sevinmesinden üc gün şehri donadér bezedir, 
senlik japtérér, ondan kézéné kurtar dé icün odunğuja nikjdla verüp 
kérk gün kérk geğe dün japarak güvej korlar, odunğu-da kujuja 
dilsen karédan kurtulur, ölünğeje kadar aldé kézlar ile oturup rahat 
eder.

Ben-de dünü isidüp gittim, biraz pilaj zerde verdiler, jolda 
gelirken bir köpek ,har harc deje bağa* ma s ar élén ğa elimde-ki pilaj 
zerdeji atarak kaéijordum, önüme bir sécan cékté, o jana bu jana 
sécrarken öteden bir arab geldi, vulak tutalém öldürelim derken 
sécan korkusundan burnuma kaété, bende hepsuh japtém, arab-da 
Allah bela versin deje enseme bir tokat vurdu gözlerim désaré céka- 
jazdé sandém, isit bunu sakén gitme düne, sécan kadar sora senin-de 
burnuna.

93
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79.

Bir varméé bir j okmuş vaktile bir düzenbaz kadén olup bunun 
iki koğase varmés, fakat koğalare bir birlerinden yaberleri olmade 
gibi birinin isi dolandéréjé birinin-de yérsézlék imiş, bunlar islerini 
karedan öğrenirlermiş. Günlerde bir gün yérséz aserdé mallerden 
birini pazara götürüp satar paralar éné alér, maié satté adama bir 
baskasé rast geldikte jakaséné tutup bu mal benim, dir, daha cok 
sejlerim-de éaléndé, onlar-da sende dir tez getirmeli, isterim deje 
herife ejiğe sar élér, o-da aman be adem ben yérséz dejilim, bu 
maié birinden satén aldém, sen ise benim bütün mallerim sende 
dir dejorsun, beni brak maiéné calané bul félan deje bir birlerile 
şamata ettiklerini bu yérséz gözler bakar-ki ele geöeğek. Hemen 
oradan sévésarak doru eve gelir, karéséna aman karé bu gıın yérséz- 
lém dujuldu, sindi beni ararlar, ele geçmemek icün bir kac gün şura
dan savusajém, bana biraz ekmek ver dedikte karé bir çörek ile bir 
kojun kujrü hazir eder, bunlar én j  ar és éné keserek kojaséna verir, 
yérséz çörek ile kujrü alarak jolu tutar.

Az gider uz gider epejğe zaman gitmede olsun karénén dolan- 
déréj élék eden öbür kojasé gelir, aman karé bu gün dolandéré- 
jjélém dujuldu, bana biraz ekmek ver-de bir kac gün buralarda 
görünmejim, başka jere gidejim demesile karé-da öbürüne verdi çörek 
ile kujrün jaréséné kesüp saklamés idi ja, onnaré-da buna verir, 
herif olup jola düzülür. O-da gitmede olsun öbür yérsézlék eden gide 
gide jorulup bir su kenaréna varér, sarada biraz dinlenejim deje bir 
a j  én dibinde oturijor, kar énén verdi dór ek ile kujrü jemek icün 
cékarmakta iken dolandéréjé-da jetisüp o jere gelir, o-da o su kena- 
rénda oturup kojnundan jejeğeni cékararak jeme basladékta yérséz 
gel arkadaş birlikte jejelim der, dolandéréjé-dér bunun janéna gider 
gitmez bir kendi cörejine birde öbürününkine bakup görür-ki bir 
birine benzer, ikisini-de bir jere kojduklarénda görürler-ki bir çörek 
dir. Hemen kujruk par çalar éné-da bir ederler, onlarén-da bir kujruk 
oldünu görmelerile dolandéréjé ağeblenüp yérséza ej arhadas sormak 
ajib olmasén amma nereden gelirsin, yérséz-da félan şehirden gelirim 
der, eviniz nerede dir, félan mailede bir kadén var-dér, o ev ile karé
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benim dir dejinje dolandéréjé sasérup jahu sen ne dersin, o ev ile 
karé benim dir, bnrı je  j  él-dér ben orada otururum, sindi niâün jalan 
söjlersin, yérséz-da bire adam sen deli-mi-sin joksa íaka-mé edersin, 
nije vakitten beri o karé benim nikjdlém dir deje benim dir, senin 
dir demelerinin gougasé co'alér. Dolandéréjé der-ki bunda gouga 
etmekle is bitmez, haj dé kar énén janéna gidelim, ona soralém, ol 
vakit hangémézén idi belli olur, ondan ikisi-de kalkup karénén janéna 
gelirler.

Karé bunlaré görünje is ne jolda oldünu anlar, ikisini-de iŐeri 
alup jer gösterir, kendi-de geciip kar sular énda oturur, dolandéréjé 
der-ki bire karé sen kimin karésé-sén, o-da sindije kadar ikinizin-de 
idim aynına sinden sora hangénézén ustalé zijade ise kojam o-dur, 
ikinize-de birer ustalék orettim, hangénézén ustaléné bejenirsem onun 
karésé olurum, bunlarén ikisi-de buna razi oldular. Dolandéréjjé 
ben bu gün bir is japajém sora sen-de ustaléné göster dedi, ondan 
yérséz ile kalkup pazara vardélar, dolandéréjé gördü-ki bir kimse 
kesesine bin altun kojup kojnuna soktu pazara gidijor, dolan dér éjé  
bunu görünje hemen ardéna düşüp pazarda kalabalék ar as énda jeti- 
süp belli etmejerek herifin kojnundan keseji çalar. Bir gizli jere 
varup altunun dokuzunu alér kendi adé jazélé jüzunü parmandan 
éékarup keseje kojarak jine o adamén kojnuna kojar, bu islerin hep
sini arkadasé yérséz görür ; ondan dolandéréjé dolasup o adamén 
önüne cékarak jakaséna japésup bir kac kerre vurur, bire namuzsuz 
benim kesem ile altunlarémé nicün aldén, herif-dir sasérup isin ne 
oldünu birden bire anlamajarak be adam var isine git, brak beni sen 
kim sin, ben seni tanemam dedikte dolandéréjé beni bilmek lazim 
dejl dir, gel seninle maykemeje gidelim demesile o-da ne japsén ra.zi 
olup bunlar birlikte giderler, dolandéréjé bundan dava j é  olur. Kadi 
bu adama sorar, senin altunlarén kac tane dir, o-da bin altun dir 
der, dolandéréjédan sorar senin-ki kac tane idi, efendim dokuz jüz 
doksan bir tane dir, hem benim adém jazélmés gömüé jüzüm kesenin 
içinde beraber dir dejinje kadi keseji cékardup altunlaré sajarlar-ki 
tamam dokuz jüz doksan bir tane, jüzük-te içinde cékar. Ondan o 
herife bir kac tokat vurup kovarlar, altunlaré-da dolandéréjéja ve
rirler, dolandéréjé bunlaré alup yérsézla beraber karénén janéna
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gelirler, karé iste dolandéréjé ustaléne gösterdi, bu anedek böjle is 
kimse japmamés-tér, hajdé s eni-de górejim ustaléné göster.

Derken geğe olur yérséz bir ip alarak dolandéréjile padisahén 
sarajéna varérlar, yjrséz ipi atup jokaré cékar, arkadaséné-da ceküp 
cékarér, sóra saruja inerler, hazneje varup türlü-türlü anaytarlar 
cékar arak kapusunu acup içine girer, dolandéréjéja dér-ki kaidéra 
bildin kadar altun al, o-da altunlaré görünje  sasérup götüre bilejeji 
kadar altun jüklenüp désaré cékarlar. Xérséz kümese gidiip bir kaz 
tutarak Vazlar, ondan ates jakup kazé sise takarak arkadaséna çevir 
sunu pissin der, kendisi padisahén jatté odaja dövülür, beriki jahu 
nereje gidijorsun o-da varup padişaha japtéméz ustaléklaré söjleje- 
jem, bakalém hangémézén ustalé üstün-dür, karé senin-mi olajak 
joksa benim-mi der, arkadasé gel Allah askéna gidelim, ben bu karé- 
dan geçtim, senin olsun ben istemem, yérséz-da sen sindi öjle söjler- 
sin amma javén pişman olursun, lâkin padisa ne derse o vakit 
sen-de bir sej dejemezsin der, ondan kendini gizlijerek, javas-javas 
padisahén oda kapusuna varup kapudan usulğa içerisini gözetler 
bakar-ki padisa jatakta jatmés, bir köle ajaklaréné ovijor hem öézénda 
sakéz éinijor kjah ujur kjah ujanér. Xérséz hemen javas-javas dujur- 
maksézén odaja girüp taytén alténa saklanér, ondan köle ujuklaja- 
rak sakéz emerken yérséz janénda bulunan bir at kélénén ujunu 
kölenin cízéna soktukta kélé sakéz ile cinejinğe ujkusu-da zijade gel
miş oldündan esneme baslajup a zéné actékta yérséz kélé ceküp sakézé 
a'zéndan caldé. Köle-dir gözün acup o jana bu jana ser sem-ser sem 
sakézé ar adise-de bulamadé, avasé biraz gecüp ujku zijade bastér- 
déndan köle ujuja kaidé, yérséz bunun burnuna bir ruh kokladup 
köle bütün-bütün kendinden geçerek düştü, yérséz bunu javasca kal- 
dérup bir zembile kojarak asté, kendi padisahén ajaklaréné ovma 
hasiadé, arkadasé-da bunun japtéklaréné kapudan gözetlerdi. Der
ken padisa kéméldandé, yérséz javas-javas dedi-ki saliém ejer dinler
sen size bir hikjaje söjlejim, padisa-da söjle bakajém dinlerim de- 
jinje yérséz hasiadé, arkadasile aralarénda olup biten isleri hem söj
ler hem-de aralékta désarda oturup kaz pişirene çevir kaz janmasén 
deje söjlerdi, tâ hazneje girüp dolandéréjé désarda kaz pişirirken 
kendisi bir düzen ile kölenin â'zéndan sakézé caldéné, uzatmajalém



79 . MESE. 27

herne japtélar ise hepsini bir bir anladér. 0  söjledikce arkadasé kor
kudan tir-tir hem titrer hem-de gel gidelim deje yérséza işaret eder, 
yer s ez-da çevir kaz janmasén değerek ondan dönüp padişaha ej sahem 
sindi dolandéréjénén-mé ustalé cok yérséz én-mé, karé bunlar én han- 
géséna lajik dir dedi, sah-da yérsézén ustalé zijade karé-da önün
dür. Biraz daha sahén ajá'né ovup öte beri ederken onu-da ujku 
bastérarak ujuja kalér, hemen yérséz sessizğe kalkup arkadasén 
janéna gelerek iste isittin-mi sah karé yérsézén-dér dedi ; o-da aman 
işittim demesıle yérséz karé kimin dir, o-da aman senin olsun hajdé 
kimse dujmadan gidelim zere sindi deli olajam félan deje dolandé- 
reğe korkudan akiéné sasér ér. Jine yérséz d er-ki jalan söjlersin, 
bem sindi gidüp padisahdan sorajâm, o-da sindi ele gecejéz Allah 
icün olsun gel gidelim, karé dejil istersen ben-de senin olajém dedikte 
ondan kalkup altunlaré alérlar, sarajdan cékarak kar énén janéna 
gelirler, isi ona-da anlattéklarénda karé bunu daha cok bejenerek 
yérsézé kendine koğa edinir.

Sabâ oldukta sah ujkudan kalkup kölesini ca'rérsa-da ses 
cékmajarak kimse gelmedim görün je biraz durur, jine câ'rarak köle 
gelmedikte gazebe gelüp jataktan kalkar birde duvarda asélan zembil 
gözüne ilişir ilişmez hemen bu ne dir deje indirtip içine bakénja ne 
görsün kölenin akié basénda jok zembilde jatér. Tez halajéklaré 
ca r  ér, kölenin akiéné baséna getirirler, padisa bunun asléné sorar- 
sa-da kölenin hic bir sejden yaberi olmadé icün saha ğevab veremez ;  
sah kendi kendine düşünüp anlar-ki aksam kendine lıikjaje söjlejen 
yérséz-dér, hemen geéüp tayténa oturarak vezirlerini cá'rdér, ne ka
dar veziri bejleri varsa hepsi padisahén janéna gelirler. Sah geğe 
olan isleri onlara anladup hepsi sasa kalérlar, ondan bu yérséz bu- 
lunmalé-dér, şehirde tellallar cá'rsén bu isi her kim ettise janéma 
gelsin Allah hakkîcün ona bir zararém dokunmaz, haznemden aide 
altunlar ona helal olsun, hem kendisine éu kadar ajlék veririm dedi. 
Birde tellallar sokaklarda car ér, padisahén dediklerini her kese bil
dirirler, bu yérséz-da kulak verüp bakar-ki padisa jemin etmiş bir 
sej japmajağak, doru gelüp bu isi ben japtém deje kendini mejdana 
cékarér, tellallar hemen yérsézé olup padisahén janéna getirirler, 
sah yérséza sorar, o-da ej éahém ister öldür ister bâ'sla, bu isi ben.
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japtém, ej aslé ne dir-ki böjle ettin dedikte yérséz isi evvelinden 
sonuna kadar bir bir söjler, padisa éok aferimler edüp alde maié 
bütün baslar, ajlék bdlajup o karéjé buna nikjâlar, yérséz-dér salı
dan bu kadar ihsan görün je  'jani gönülden bir daha yérsézlék et
meme tobe edüp ölüp ölünjeje kadar karé ile oturup saha dua ederler.

80.

Vaktile bir padisa olup birde olu varmés-ki güzellikte hic esi 
jokmus, her kim görse askéndan deli divane olurmuş, padisa-da o 
kadar severmis-ki jarém sat janénda ajérmazmés. Günlerde bir gün 
padisa birden bire yastalanarak bir káé gün jatup hekim hoja herne 
ilaj ettilerse bir türlü âaresini bulamazlar, ejeli-de gelmiş oldündan 
en sora ölür; saraj yalké padisahén öldünii gördüklerinde dlajup 
hajkér ésérlarsa-da ne çare ölüm geri dönmez ja, jen az esini kaldérup 
bir türbe japtérarak içine gömerler. Sezade babasénén öldüne günde 
bin türlü janup jakélér, bir cok vakit jas tutarak dünjajé görmez 
olursa-da jasé jirmi jirmi-bese varmés oldündan veziri viizera bir 
jer e gelüp bu ölané tayta oturdurlar.

Gel zaman git zaman padisalék ede durmada iken günün bi
rinde jané pek sékélup lalaséné alarak sejjaha cékar. Jükte hafif 
biraz esja ile birer ata binüp sarajdan epejje ajréldéklarénda surasé 
burásé derken bir kac günlük jol giderler, kérlaré geze geze gitmekte 
olsunlar bir gün bir pénar baséna varérlar, o güzel a jlar akan sujun 
üzerini kaplam és, etraf éné jesil jesil çimenler güzel kokulu çiçekler 
bürümüş caél ca él buz gibi su akar, maysus japélmés bir bayce tar- 
zénda gajet yos insana oturdukça ferrah verijor. Padisa bunu gö
rün je babasé öldü öleli-de ah vah ederek jas tutmadan hic bir jeri 
görmemiş, onun iéün aman lala surasé pek yosuma gitti, biraz otu
rup hem ejlenelim hern-de jorgunluk aléréz dedikte lalasépek güzel 
olur sahém dorusu oturulajak jer, adeta insanén böjle jerler gaméné 
giderir, gönlünü acar deje bir kat-da lalasé saha istek vererek oturup 
birer kâve âibuk içerler. Birde o ö? jlar arasénda öten kus bülbüllerin 
türlü-türlü sedalaréné-da işittikçe arték oradan bütün-biitün ajrél- 
maséné istemejerek aman lala burásé bulunmaz bir jer, éok janém
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sevdi, şurada bir kac gün oturup eğlenelim, lalasé-da aman sahém 
ne kadar olsa burásé kér-der geğe vakté böjle jalénéz baséméza kal
mak olmaz, bu günlük ejlendimiz jeter, bir kac günden sora jine 
geliriz derse-de sah bir türlü ajrélmajup hic olmazsa bu geğe olsun 
burada kalérém dedikte lalasé arték ne japsén olmaz dejemez ja, 
peki sahém dejerek orada kalérlar.

Epejğe oturduklarénda şah jerinden kalkarak biraz dolasér, 
aman ne-de güzel jer-mis insallâ suraja bir köşk japtérajém-da böjle 
jaz günleri geliip oturur ejlenirim deje lalaséna söjler, o da peki olur 
félan dejüp gezinüp otur m aktalar-ken görürler-ki uzaktan elinde 
testi bir eytijar adam gele gele bunlar en oldu pénar baséna varup 
testiji o sudan doldurur. Sah merak edüp ej baba sen kimsin bu
rája nereden geldin dejinğe o-da buraja jarém sat ilerde bir 
köşk var-dér, Salkém-zümbül derler bir kézén-dér, bu pénar-da 
onun-dur, jélda bir kerre gelüp üc gün burada oturur, onu beklejen 
kérk tane dev dir, siz nasél korkmadan geldiniz, hajdén sizi duj- 
masénlar, görürlerse öldürürler, sora size jazik olur, dostluk ola
rak söjlijorum durmajup gidesiniz der. Padisa hem korkup hem-de 
merak ederek ğanem baba bu nasl kéz-dér-ki böjle jerde oturmuş kérk 
tane bekçisi var-dér, ben bunu ne japsam göre bilirim, eytijar gülüm- 
sejerek ej jitler size cok ajérém, gelin buralarda durmajén derse-de 
sah jine üzerine düşer. H erif bunun güzellin e bakup kendi kendine 
olsa olsa dünjada güzel bu kadar ola bilir, tam bizim Salkém-züm- 
bülün esi, hemen güzellikten jana hié ajérdé jók, jarém elmanén 
jarésé bu jarésé o dejerek dönüp saha, der-ki ej jit bundan bir sât 
ilerde bir jüksek dâ'n ardénda burada-ki beklejen kérk devin anasé 
var-dér, hemen gidüp ona jalvar-ki o seni hem saklar hem-de bu kézé 
görmek icün ne japağâ'm sana oredir dejinğe sah lalasîle ondan 
kalkup doru o da'a vardéklarénda öbür jana asar asmaz birde ne 
baksénlar minare gibi bir dev anasé oturmuş bir bağa né bir da'a bir 
bağa'né öbür da'a uzatmés, memelerini ja  tulumu gibi sérténa vurmuş, 
a'zénda boyca kadar bir sakéz ciner, sakérdésé jarém sátlék joldan 
isidilir, solü kara jel gibi cékup tozu topra'é bir birine katar, sekiz 
áréin kolláré var, bin adémlék jerden bunlare görünğe testi kapa'é 
gibi alup jané baséna kor.
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Bunlar korkusundan ömründe böjle bir sej gördükleri jok, 
akellar e baslar endan âekup aman nineğtmiz deje memelerine sarélér- 
lar, kare be olanlar sindi sizi tayta biti gibi ezerdim amma bereket 
versin nineğım deje saréldénéz, sizi buraja kim jolladé, onlar-da kor
kudan saklajamajarak ah nineğtmiz şurada bir pénar basena jolu- 
muz düştü, Salkém-zümbülün adamlarendan bir eytijar su almak 
iâün oraja geldikte bizi görüp ölümden kurtulmakléméz iciin buraja 
jolladé', aman nineğtmiz ne olursa senden olur, Salkém-zümbül de
dikleri nasl sej dir, adéné isittimde bana cok merak oldu, bir kez 
görmesini isterim dedikte saha ej olan Salkém-zümbül dedikleri bir 
dünja güzeli dir, onun gibi hic görülmemiş, kendisini cok kimseler 
görmek almak istedise-de hic birisi ne gördü ne ala bildi, jolunda 
éok kimseler ölüp gitti, benim kérk tane olum var-dér geğe gündüz 
onun köşkünü beklerler, o jerlerden uçar kuslaré geçirmezler, gel 
bundan vaz geâiniz sora nafile ölüp gidersiniz, size j  az ék olur f élan 
dedise-de salı aman nineğim bana bir ejilik jap, ben-de sana karsé- 
léné geri kojmam deje bir cok jalvarér jakarér, uzatmajalém karénén 
göjnünü japar. Ondan dev anasé lalaja bir tokat vurup süpürge 
japar, sahé-da tütün kesesi gibi beline sokarak üc adémda kézén köş
küne jakén geldikte ğebinden bir avuğ toprak cékarup serper, hajdé 
sindi git hic korkma, devlerin hepsi ujkuja vardé, kézén jatté odaja 
gir, o sindi ujur, hic bir sej japmadan parma'nda-ki jüzü al doru 
buraja gel der. Sah gajretlenüp gider, kézén jatté odajé acup birde 
ne baksén güzel demek-de bir sej-mi, su peruzesi gibi her jané titrer 
jatakta jatér huri gibi bir kéz-ki bakan gözler kamasér; olan bunu 
görünğe kendinden geâiip baka kalérsa-da dev anasénén dedü gibi 
parma'nda-ki jiizü alup durmajarak dev anasénén janéna gelir, jine 
üc adém atup jerlerine vardéklarénda karé saha bir tokat vurur 
testi jap ar ak janéna kor.

Birde saba oldukta kéz ujkudan ujanarak kalkar bakar-ki par
ma nda-ki jüzük jok, ağeb nereje kojdum joksa bir jer e-mi diistü deje 
arar tarar bir telaşla bayceje cékup gezinir félan bulamaz, ondan 
odaséna-da adam girdi belli olmajup ağeblenüp jüzün kajb oldüna 
cok ğam sékélér. Hemen devleri cd'rup sorar, onlar-da biz aksam 
her naslsa ujuja kalméséz, bilmejiz-ki o vakit biri geldlse belki ca-
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lénmés-tér demeler ile kez bunlara bir cok dareluj> azarlar, onlar-da 
bu isi kendi jitliklerine sé'dérmajup her biri bir tarafa dâ'luj) ara- 
nérlarsa-da hic bir kimseji göremezler. Ondan analar énén j  anma 
varup sorarlar, o-da éj ölarilar siz deli-mi oldunuz buralara biz var
ken hic kimse gele bilir-mi, kim bilir kahpe nerede düşürdü, hajáén 
isinize deje bunnaré savar. Ertesi aksam oldukta sahén sabré kal- 
majup dev anaséndan jalvarér jakarér, jine kéza gitmesini ister, 
karé-da bunu alarak evvelki götürdü jere vardékta etrafa toprak ser
perek hajdé evvelki gibi git amma síkén başka bir sej japma sora 
isin biter ha, jalénéz kulâ9nda-ki küpenin bir tekini al gel der. Sah 
arték örendi ja, doru kézén odaséna varup jatakta jatérken kulâ'n- 
da-ki küpenin bir tekini alér, ajrélmaséné istemezse-de ele geçerim 
deje korkusundan jine dikiş tutamajup kalkup devin janéna gelir, 
ondan karé jine bunu olup eski jerlerine vardéklarénda olana bir 
tokat vurun fa  jine testi japup kor.

Kéz-dér sabalajén ujkudan kalkar, biraz oturdukta bakar-ki 
küpesinin bir teki jok, fané sékélup bu ne dir iki aksam-dér bana 
biri ojun edijor amma aslé ne dir, anlajamajorum derken eytijar 
babajé ccCrarak isi anladérsa-da o-da isin asléné bildi icün a kéz- 
fá'zém buralardan kus uçmaz kervan geçmez j élan barsa*né sürümez, 
bu senin dedin olmaz sej dir, kim bilir fan sékéntésile baycede gezer
ken otlar içine düsmüs-tür, ben bu gün ola bildi kadar ararém, ejer 
düsmüsse bulunur sen merak etme f  élan deje bir takém sözlerle kézé 
kandérérsa-da kéz kendi kendine bunlar bos sej, elbet benim odama 
biri gelüp bu ojunlaré japijor, elbet ben bunu bula fam. Ondan dev
leri ejife sékéstérér, ejer bu gefe jine bir sej olursa sizlere japmaja- 
fâm jok-tur deje o gün aksama kadar öteje berije carpénup öfkesin
den durup oturamaz. Her nejse gidelim sözüm kissaséna, baslajalém 
sahén kissaséna.

Jine aksam oldukta sahén jalvarmasé üzerine dev anasé ölané 
alup evvelki jere geldiklerinde sindi gidüp kézén iki janaklaréndan 
öp gel der, olan sevine sevine doru kézén köşküne varérsa-da kéz o 
gün-kü öflcesinden gözlerine ujku girmejüp jatté jer de orialé gözetler
miş. Ölan kézén odaséna vardékta kéz bunu görür görmez güzelline 
d)in fan ile vurulup kendinden geçer, o-da kézé ujur sanup hemen
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iki janaklaréndan öperken kéz bunun boynuna sarélup aman ğane- 
mén ğam gönlümün varé, sen buralara nereden geldin, bundan sora 
hic korkma ben senin oldum, sindije kadar aradémé buldum dejinğe 
sahén bütün-bütün akié baséndan gidüp kézén sefkindén düşüp bajé- 
lér. Kéz buna gül amber sularé serperek ajéldér, sabaha kadar bir 
birlerinin yüzlerine bakma dojamajup ikisi-de sarlós gibi olup kalér- 
lar. Sabâ oldukta kéz ej sahém, sinden gerü ben senin sen benim-sin 
amma senden ajrélmajajâm gibi bu jerleri-de brakamam, beni ister
sen burada kalérsén; sah ej sultaném ben félan şehrin padisahé-jém, 
günlerde bir giin sejjah etmek üzre buraya geldîmde japtérmés öldün 
pénaré pek cok bejendim, hem-de jaz günleri gelüp oturmak icün bir 
köşk japtérma'é kurmuş isem-de söjle oldu böjle gitti deje isi evvelin
den sonuna kadar anladér. Kéz öjle ise sindi şehre gidüp dünümüzü 
japalém, hem burada hem şehirde otururuz demesîle ondan devlerin 
hepsini câ'rup dev anasénén janéna varérlar, ej ana biz bir birimizi 
bulduk, bundan sora sizi Allaha ésmarladék dediklerinde karé bun- 
lara var ér, sálékla gidin amma bana her gün kérk tane koyun gön
dermeli, ejer göndermezseniz siz bilirsiniz dejinğe sah anajém sen 
bana bukadar ejilik ettin, ben hic seni unudurmujum, sana günde 
kérk koyun gönderejim, lâkin okullar én yine evvelki gibi bu jerleri 
beklesinler demelerile karé buna razi olarak ondan kalkup doru şehre 
giderler. Saray yalké sahén geldini görünğe bunlara karáé cékarlar, 
ondan sah bas vezirini ca rar ak kézé kendine nikjâ ettirüp kérk gün 
kérk geğe biijük bir dün japarlar, kérk birinği geğe sah kéza güvej 
giriip ölüp ölünğeje kadar kjâ şehirde kjâ Salkém-zümbül köşkünde 
oturup ömürlerini geçirirler, her gün-de dev anaséna kérk koyun gön
der üp s af ada olurlar.

81.
Bir varmés bir jokmus dünjanén isi çokmuş, vaktén birinde 

Ah m eda isminde bir adam varmés, bu herif epejğe zengin olup bir 
karéséndan başka kimsesi jokmus, hic bir sejden jana sékélmajup 
jalnéz coğü olmadé icün geğe gündüz rahat edemez, Allah bana bu 
kadar mal verdi, şöhret kazandérdé, bir evlad verseydi hic ganém
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hederim olmajajakté, hem öldüm vakit bütün malém ona kalér adem- 
-da dajma söjlenirdi, hem-de belki cojüm beni yatéréna getirerek 
dua edüp bir raymet okurdu deje düşünüp dururmuş. Bir geje cok 
jané sékélup etti ticaretten edine bildi paralaré önüne kojup başka 
maiéné-da yatérlajarak karéséna keşke Allah bana bu kadar mal 
para vermejejdi, ekmek paraséné güc hal ile kazanajdém-da bir 
cojüm olajdé daha eji idi dejinje karénén bu söz güjüne gider, ko- 
jaséna bari seni kendi elimle evlendirelim iste ben cojuk do'urmijo- 
rum, sen-de benim jiizümden dünjada müradséz kalma, belki senin 
dilejin-de jaradélér demesile herif kar énén bu mayzun sözünden 
senin böjle darélup tersine lakérdé ede jeni bilejdim sana bu isi söjle- 
mezdim değerek kalkup jatana ja tér; karé-da Allaha jalvararak 
aman tanrém her seji sen bilirsin bizi sü-jüzden sevindir félan deje 
zijadesile efkjar edüp jatér ujurlar. Birde o geğe karé düşünde bir 
deniz kenarénda otururken deniz kézé cékup elinde bir çömlek, koğana 
söjle Allah bu kismeti size verdi gelüp alsén dedlni isidin je düs bu 
ja, karé oradan kosarak doru eve gelir, gjoja kojaséné ujkudan ujan- 
dérup deniz kenarénda göndermek üzre ağele ajele dürtüétüriir ; he- 
rif-dir ujkudan ujanér ne oldünu anlajamajarak telaşla kalkma- 
séndan karé-da ujanér, herif karéja ne olijorsun o-da benim bir 
sej oldum jók, sen ne telaíla kalktén beni-de ujandérdén, be ja- 
ném sen beni dürttün ben-de ujku sersemi ne oldümu bilemejerek 
korku ile ujandém dedikte karé aman efendi öjle dejil amma 
ben sindi bir düs gördüm, lâkin Allah haj ir versin pek güzel bir 
düs, herif hajir dir insallâ söjle bakalém gördün ne dir der. Karé 
bir deniz kézé cékarak elinde bir éömlek hajdé var kofana söjle gel
sin bunu alsén, bu kismeti size Allah gönderdi dedi, ben-de sevinfle 
a jele eve geldim, sen-de ujkuda imissin, seni ujandérmak istemekte 
iken senin böjle telaşla kalkmandan ben-de ujandém demesile herif 
gene ujanésém bosuna dejl-mis, düs bu ja ola bilir dejerek jine jatup 
ujurlar amma kar énén sevinmesi hic akléndan cékmaz.

Sabâ oldukta karé hajdé bir kerre su deniz kéjéséna var, su 
gördüm ruja pek bosuna defi, elbet bize bir kismet gelejek-tir, herif 
janém karé deli olma, hemen düs gördük deje deniz kenarénda kis
met bulunur-mu, Allah verejekse bile baéka türlü verir, her nejse
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hajr olsun dedik ja, bakalém sonu ne cékar derse-de karé bunun üze
rine düşüp ajol bir kerre gidi ver, deniz seni judajak dejl ja, bayt 
isi bu, belki tanré bu jüzden bizi sevindirir dedikte Ahmeda-da her 
sat fikre dalarak türlü-türlü hüljalara karésténdan karénén jalvar- 
másé üzerine hajdé gidüp bir dolasajém, kim bilir bunda-da bir is 
ólmaié deje doru deniz kenaréna gider. Ásd jokaré oralarda gezin
mede iken dalgalar arasénda bir sejin juvarlana juvarlana kéj éj a 
geldıni görünje aman ja  rabb ajeba bu ne dir, biraz daha beri gel- 
se-de görsem f élan derken gele gele bir çömlek cékar, á'zé séké sékéja 
bdlanmés, bir jandan korkar bir jandan bizim karénén söjledt éékté 
deje sevinirse-de a j eb içinde ne var hajdé acup bakajém hajirlise 
tanrédan ; bismillah dejerek cömlejin a*zéné acénja ne görsün biri 
kéz biri erkek henüz dömus iki tane éojuk, Ahmedd bunlaré görmesile 
cojuk icün deli divane olarak her gün onun düsünmesile ürasténdan 
pek zijade sevinüp cojuklaré janéna sokajak gibi olur. Hemen sér- 
téndan hirkaséné cékardékta bunlaré sarup sarmalajarak döru kosa 
eve gelüp kapuju dák edinje karé acar açmaz bunun kujaklamés 
oldü cojuklaré görün je  kendisini mer dümenden - atar jas éna koşup 
cojün birini alér, ikisi-de sevinj delisi olarak cojuklaré öpüp 
okşama dojamazlar. Birde cojuklarén karné ajijup üvej üvej deje 
diama bas ladéklarénda karé kojanén akéllaré baslar éna gelüp sindi 
bunlaré emzirmek icün bir süd-ana bulmalé deje hemen Ahmedd mai
lede bulunan fakir bir emzikli kádén! bulup bir cok paralar adaja- 
rak alér getirir. Nejse karé bir memesini birinin öbür memesini-de 
birinin d'zéna sokarak karénlaréné ejije dojurur ; ertesi gün Ahmedd 
para kuvvetile araja araja iki tane süd-ana bulur.

Bunlar éojuklaré emzirüp büjütmede olsunlar bir şehirde bu 
Ahmed-d gibi birinin-de cojü olmazmés, kendisi-de gajet zengin 
oldûndan karésénén üzerine pazardan bir kéz satén alarak kendine 
odalék japarsa-da eski karésé bu kézé kézkanmaséndan bulsa bir 
kasék suda bo'ajak amma ne japsén kojasénén korkusundan bir sej 
japamaz. H erif gündüzleri isine gittikte zavallé kézjd'zé kasup ka- 
vururmuş, kéz-da oraja satéldéna günde bin kerre pişman olurmuş 
amma ne japsén-ki elinde bir sej jók, kézén südü temiz oldûndan isi 
kimseje söjlemejüp karénén en a r  lakérdélaréné ezijetlerini çekmekte
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iken aradan az geçer karne büjüme baslar; kare bunun Soğuk do'ura- 
ğâ'm-da anlajenğa bütün-bütün düşmen olur, o zavallé-da alderma- 
jarak tenha kaldékca ah vah ediip âlar sézlarsa-da derdini kimseje 
bildirmez. Uzatmajalém vakte geldikte inğe-in5 e arelar tutup do'ur- 
másé jaklasér, öbür karé bunu kézkanmaséndan akié baséndan gidüp 
sindi doyurursa koğam bütün-bütün benden jüzü cevirüp olanğa gön
lünü bu kéza vererek en sora kendi öldükte hep maié çoğuna geder, 
ben-de sokak ortalarénda kalérém deje düşünür tasénér. Komsusu 
bulunan bir büjüğü düzenbaz koğa karéja giderek isi anlader, o-da 
zaten böjle isleri beğermekle geçinir oldu i dün karéja kézém sen me
rak etme, o pek kolaj bir sej dir lâkin üd dört bin gurus kadar para 
vermelisin, ben onun her isini görür beğeririm demesile karé aman 
nineğim sen daresini bul-da ben sana istedinden zijade para veririm 
der, koğa karé kendi kendine bir akélséz daha buldum deje pek 
cok yoslanup kézém sen hic kederlenme, hemen kézén á r és é sékés- 
térdékta beni éá'r der, karé kalkup eve gelinğe koğa karé dőru ebe 
hanémén evine giderek isi anladér, o-da bir dare bulağâ'nd söjler. 
Ertesi gün kézén drésé do'aldéndan bu karé koğaséna efendi gidüp 
komşumuz hoğa hanémé ddrajém, o dok doğuklar do'urmus, dok gün
ler gedirmis, isin ejisini anlar-da ona göre bir daresini bulur deme
sile herif gözüm evlad göreğek deje sevinmesinden aman karé durma 
tez câ'r ebe gelsin der. Karé is beğermek sevdasile hem büjüğüje gider 
yaber verir, o-da isi evvelğe pişirmiş oldündan gidüp ebeji dWrér, 
o-da para kérpağam ummasile bir ölmüş jélané boycaséna kojup 
gelir; evde başka kimse bulunmadéndan kézén-da vakté gelüp bir 
kéz bir olan do'urunğa ebe el çabuklu ederek cöğuklaré bir dömleje 
kojup ölmüş jélané mejdana atar, kéz dert do'urdu deje herife bildi
rirler. O cömlejin azéné balajarak geğelejin jadé karé ile jollajup 
denize áttérérlar amma coğuklaré do'urdu vakit éömleje konuldünu 
kézğaz görmüsse-de ğan ağés  ̂le isi temam ile anlajamajup jine s ér- 
réné kimseje söj lej eme misti ; mejerse iste Ahmed-dnén buldu doğuklar 
bunlarmés. Birde herif kézén dert do'urdünu isidinğe bütün-bütün 
ğané sékélup kézdan jüzü çevirir, aldéna pişman olur, hemen sérténa 
bir eski fereğe gejdirüp soká até verir. Bu zavallé kimi kimsesi jok,
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o-da bana Allahtan, ne japajém baséma jazélané göreğem deje dia ja  
álaja ğij erini dâlajarak bir jól tutturup gider.

Az gider uz gider dadan da'a kendi kendine derdine janup 
gitmekte iken o gün aksama kadar gider, ortalek kararup bir baééna 
dalar en her biri bir türlü ses verir, jürejine korkular girüp âlamase 
co'alarak bir dere kenarena varersa-da gözlerinden jas jerinden kan 
saâar, çaresiz kala kaler, karne-da zil gibi ağekup jörgunluk bir 
jandan korku bir taraftan, ne japsen elde bir sej jok bari su 
a ğ én üzerine cékup sabâ olun jaj a kadar otur aj em-da Allah 
ne gösterir deje bir â'ğa cékar kjâ âlar kjâ. vjuklar. Birde 
ortalek â'rup sabâ olmâ basladékta hemen â'ğdan inüp belki bir 
iolğu ja bir köje rast gelir-de bir lokma ekmek alérém deje jolu tut
turur, epejğe daha gider amma art ék ajléktan jol jürümekten hale 
kalmajup hemen düseğek jer arar; birde öteden beril bir kojun sü
rüsü geldini görünje biraz daha davraner, elbet bunun bir adame 
var-dér, belki bana ajijup biraz jejejek verir der, ondan sűrűje karsé 
gider bakar-ki ak sakallé e%tijar bir çoban, janéna varup selam verir, 
o-da selam aldéktan sora ej kézjá’z sen jalnéz buralarda ne gezer
sin, gelişin nereden dir dedikte kéz aman babajem bana biraz ekme- 
jin varsa ver, jejim-de sana baséma gelenleri sora söjlerim. H erif 
buna ajijup torbaséndan biraz ekmek cékararak verir, kéz oturup 
jedikte biraz akié baséna gelir baséndan gelüp gedenin hepsini bir 
bir çobana anladér, kézén âlajup sézlajarak isi bildirmesinden coba- 
nén jüreji parça parça olup kézé alér kendi kulibesine götürür; 
onun-da bir karésé bir kéz birde olan olarak iki cojü varmés, isi 
karéséna bildirir, ikisi-de kézé ayret evladlé edinirler.

Gel zeman git zeman kéz bunlarla oturup kalkmada güzel 
güzel geöinmede hem-de çekti zahmetleri unutmada ise-de evladlaré- 
nén ağ és éné göjnünden bir türlü cékaramajarak herdem göz jasé 
dökmeden geri durmazdé; her nejse orada oturmada olsun biz gele
lim berikilere. Bu coğuklar büjüjüp sekizer onar jaséna girerler, iki 
karda s mektebe gidüp gelirler amma ölanén jitli o kadar ilerüler-ki 
hemen jüz kisije karsu gelir, birde masallarda tez gelir, bunlar oniic 
ondört jaééna geldiklerinde olan bir gün mekteb arkada slarîle ojna- 
sérlarken coğuklar bunun pehlivanléné, her ojunda üstün olmaséne
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kézkandéklaréndan buna kézup hajáé oradan anasé bahasé belirsiz 
pic, nereden geldin seni o baba dedin AJımed-â deniz kenar énda 
bıddu demelerile olan bundan pek mayzun olup hemen anasenen 
janéna giderek âlajup hajkérér, coğuklaren dedini söjledikte anasé 
jok olum, onlar sana jalan söjlemisler félan deje bir takém kandé- 
rérsa-da bu iki kardas o geğe düşlerinde asel analar énén öldü éoban 
kulibesini görüp onunla söjlestiklerinde bunlaré do'urup éobanén 
janénda-ki kéz evladlaréna baséna geleni söjler. Birde bunnar sabâ- 
lajén ujkudan kalktéklarénda iki kardas bir birlerine ben bu geğe 
bir düs gördüm, öteki ben-de gördüm, senin-ki nasl, Söjle ben-de öjle 
gördüm dediklerinde bakarlar-ki ikisinin-de düşleri bir. Ondan olan 
anlar-ki cojuklarén söjledı jalan dejl, hemen babaséna varup düşle
rini söjlerler, herif-te ne japsén evet cojuklarém ben sizi deniz kena- 
rénda buldum amma sindije kadar bilmem-ki sizi kim do'urdu de- 
jinğe bunlar iki kardas saclaréné baslaréné jolarak ejvah bizim 
anaméz sd, çoban kulibelerinde otursun-da biz buralarda duralém 
deje âla sup hajkér ésérlar. Bu koğa kar énén akié baséndan gidüp 
coğuklare bir takém sözlerle avudup sustururlarsa-da olan ben dur
mam elbet varup anamé bulağâm dedikte hemen kéz-kardaséné orada 
brakup kale kapusundan désaré cékar gider.

Bunun hem jitlî hem anasenen hasretli bir jer e gelmiş oldün- 
dan durmajup öjle gider-ki ucan kuşlar bile jetisemez, éünkii düşte 
anaséné gördü zeman öldü jer neresi idini anasé söjlemisti. Sözü 
kissa keselim bas árétmajalém, masallarda tez gelir, olan bir gün 
bes gün jol gider, ne ağlek ne korku tanér, hemen durmajup 
sürer. Günün birinde dalar arasénda giderken önüne jedi baslé 
bir e Mer ha cékar, herne kadar korkmazsa-da öjle bir hajvan 
görmedi icün ağeb bu ne dir deje sasar kalér, bu eiderha hemen 
ölanén jolunu keserek karsu durur, ölan-da evden éékté vakit janéna 
silah gibi bir sej almamésté; hemen eíderhanén kendisine karsu 
durdünu görünğe anasénén ajéséndan jitli kuvvetile bir nara varup 
dâ tas zéngér-zéngér sallanér, jer den bir tas alarak nasl jattise 
eMerhanén akié baséndan gidüp tas dejer dejmez öldü jer e düşer, 
olana er isen bir daha vur dedise-de olan beni anam bir kerre 
do'urdu dejüp geçer gider, o-da orada geberir. Jine jolu brakmajup
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durmaz gider; gide gide anasénén bir geğe jatmés öldü dereje va-  
renğa şurada biraz oturajém dejerek â'ğen dibine oturur, evden 
çekte vakitten berii durup oturmajup hic ujku-da ujumamés oldun* 
dan oturdu jerde kendisine bir a'rlék çöküp ujkuja dalar. Epejje 
ujumakta iken o ölen e&derhanen bir kardasé daha varmés, onun 
öldünü yaber alarak düsmenini arajup bulmak icün dalar é taslar e 
Mederek gezmekte olup jolu olanen öldü jere düşer, basté vakit zel
zele gibi jerleri salladendan ölanen ujkusunda bir gürültü öldü ku
la'na gidüp hemen tap-duru gelir bakar-ki evvelki gördü e£derhanén 
ikisi kadar bir mefred-ki görenin ödü patlar, halbu-ki olan öjle olur 
olmaz gürültülere pabuğ brakmaz öldü icün jerinden kalkup e£der- 
haja karsu gider, o-da benim kardasemé öldüren sen olmale-sen ben- 
-de seni bir öldürüş Öldürejim-ki sen-de göresin deje cl zene köpür
tüp ateşler saçarak olana salderer. Olan ğanene kurtarmak icün 
e&derhanen koluna sarélup bir nara vurarak öjle ceker-ki koparup 
bin adem öteje atar, ejderha ölmezse-de hic davranamaz, ondan 
bizim janemeze jejen malémézé-da jesin demesile juvarlana juvar- 
lana gidüp bir dâ dibinde delijin birine girer. Ölan-der ağeb burada 
ne var dejerek delikten basene sokunja bakar-ki bir mer dümen, he
men asâ inüp ne görsün bir büjük saraj, içinde jok jo k ; hemen olan 
öteji beriji gezüp dururken bir oda açarak içinde bir kézen güzel bir 
tayt üzerinde oturdünu görür amma bm jan ile asik olup düşer bajé- 
lér, kézén-da böjle bir jit görmedi iâün herne kadar o ondan zijade 
bir hala girerse-de eíderhalarén öldünden yaberi olmajup onlar én 
korkusile ejvah sindi bunu göreğek olurlarsa isin ne oldünu anlaja- 
majarak ikimizi-de öldürürler der. Herne hal ise ölané ajéltér aman 
jit sen buralara nereden geldin, bu seraj Soluksuz eMerhanén dir, 
bir kimseji görürse gözlerini dikdikle öldürür félan derse-de olan 
ben onlarén ikisini-de ğehenneme gönderdim, sen hic korkma hajdé 
benimle gidelim derse-de kéz hic inanmajup ölanén bu isleri japma- 
séné ummaz. Ölanjine tekrarlar, hajdé isim var-dér durmajup gide
lim, kéz-da öjle ise burada cok sejler var, hic olmazsa birezini ala- 
lém-da, bizim isimizi görür, ondan kéz önde olan arkada sarajén 
idini dolasup gezerler, tam kérk tane oda actéklarénda her birinde 
türlü-türlü altun elmaz jevahir dolu, olan kéza ej sevdim sindi be-
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nim gideğek jolum var-dér, isimi bitirdikten sora dönüşte gelüp bun
lardan istedimizi aléréz, sindi sérasé dejl, hajdé seninle cékup gide
lim dejinğe bunlar oradan cékarak jolu tutturduklarénda anasenen 
oldu çoban kulibesine rast gelirler ; öldn-da geğe düşünde gördü i dün 
oralaren hajaié %atéréna gelerek olsa olsa anağem burada dir. He
men gidüp kulübenin kapusunu çalar, anasé-da camasér jékarmés, 
koşup kapuju acenğa olan andséné görür görmez vaj nineyim deje 
bojnuna sar elér, karé-da düşünde bunnaré görmüsse-de birden bire 
sasérmés oldündan olan anajém deje sar élén ja  düşer baj élér. Nejse 
cobanén karésé cojuklaré gelüp bunu ajéldérlar, o-da cojü ile sá 
salim kavustünda dertlesüp haklaşarak baslaréna geleni bir birlerine 
anladérlar. Aksam olur coban-da gelinğe ona-da isi anladérlar, sabâ 
oldukta olan bunlarén hepsini toparlajup eéderhajé öldürdü saraja 
varérlar, götüre bilecekleri kadar atlaténa eşeklerine elmaz altun 
jükledüp otur a kalka tepeden jel gibi dereden su gibi geçerek, istersen 
lale zümbül biçerek az bir zeman içinde kéz-kardaéénén öldü eskiden 
baba tanédéklaré Ahmed-ánén evine varérlar. Onlar-da bunlaré gö- 
rünğe hepsi sevinüp kavuşurlar, ondan cobanén oluna bu jıtin kar- 
daséné, ezderhanén sarajéndan aldé kézé-da kendisine, cobanén kézé- 
né-da bir baéka adama nikjahlajarak kérk gün kérk geje bir biijük 
dün japarlar, ölüp ölünjeje kadar sefada olup otururlar.

82.

Vaktén birinde bir padisa varmés, onun birde sevgili veziri 
olup g eje gündüz janéndan hic aj ér maz, her zeman söjle konusurlar- 
més-ki Allah bana bir erkek evlad sana-da bir kéz verirse ikisini 
birlikte kardas gibi büjüdiip jaslandéklarénda bir birine nikjâlaja- 
lém félan deje söjlesmede olsunlar aradan bir müddet gecinğe hak- 
kén emrile vezirin bir kézé sahén-da bir olu olur. Bunlar birlikte 
biijüjiip mektebe giderler, on oniki jaslaréna girdiklerinde javas 
javas olan kézé başka jolda sevme baslar, kéz ise bunu öz kardasé 
sanarak akléna bir sej gelmez, güzellikleri-de bir birinden üstün 
oldu gibi ölanén-da gittikçe kéza olan aské artar.

Günlerde bir gün mektebden gelirlerken olanén jolda kéza
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türlü-türlü ojun japmalaré sevdalé sözler söjlemeleri üzerine, rast 
gelmiş olduklaré bir koğa karé ölanén kéza satasmaséndan hujlanup 
bunlarén-da biri vezirin, biri sahén cofü oldünu bilüp ölanén kéza 
aské oldünu anlar, kézén-da hic bir sejden yaberi olmadéné görünce 
$a délék bu ja, javasba kézén janéna jaklasarak kézém senin karda s 
tanédén sahén ölu sana gönül vermiş. Anlajéséma göre senin hiâ bir 
sejden yaberin jók, tanré sizi bir biriniz icün jaratmés, sen-de seni 
sevene oldukça ujmalé-sén, zere o senin askéndan her gün janijor 
demesile kézén ne kadar olsa epejğe büjiik öldü icün hemen akié ba- 
séna gelir, o-da ölanén söjlejüp japtéklaréna karié ask jollu sözlere 
girişir; olan bütün bütün kendinden gecüp okujup jazma'é jemek 
icmeji akléndan cékarér, her sat kézén sevdasile ürasér.

Bir gün bes gün böjlelikle geçmede olsunlar gittikçe isi alevlen
dirme başlarlar, öteki beriki en sora analaré babalaré-da isi dujar- 
lar. Kézén bahasé evvelce sah ile ettikleri lakérdélardan váz gecüp 
kézénén-da bu jolda olana asiklik edişi adeta güğüne gider amma 
ne japsén-ki hem evvelden salı ile sözleştiler, hem-de vezir bulundu 
iéün ne japup-ta kézé olana vermemesini diisünur dururmuş. Bu 
hal ile epejje vakit daha geçer, bunlar bütün-bütün faljeji mejdana 
verirler ; sahén ise tanrédan dileji vardé, hemen bu isi jjanéna minnet 
bilüp vezirinden kézé ister, vezir ise baskalasmés öldü icün herne 
kadar saha razilik gösterirse-de bir türlü bu isi japma’é istemez, 
gün geçirmek icün evet peki deje savsaklar durur, sah-da bunun evet 
sepetinden usanér. Bir gün vezirini sékéstérup ben senin bu efkja- 
réné bejenemejorum, her gün bana güler söjlersin amma efkjarén 
başka demesile vezir isi dörulajarak kézéné vermejeğeni söjler, sah 
cok öfkelenirse-de vezirini dünjada her sejden zijade sever öldü icün 
bir sej-de japamaz, olunun bu sevdadan vaz geçirmesini ele alarak 
tenha tenha olunu kandérmak arzusunda bulunur amma ölanén 
gönlü her gün bir türlü ateşle kebab olmakta bulundündan babasénén 
sözleri bir kulâ'ndan girüp birinden cékar. Sah bakar-ki ölu jola 
gelmez, gazebinden ne japa^a'né sasér ér, Allahdan coğuk diledine 
pişman olur.

Bir zemanda böjle gecüp dururken olan gittikçe fenalasér, kéz 
ilende ajrélmés olduklaréndan adeta Kerem gibi janar, sah bunu vaz
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gecmejeğeni vezire-de zor edemejüp kézé oluna alamajağâtné anla- 
jénja olunu-da bir türlü kandér amaz, bir gün zijade kézup sürün su 
éapkéné gözüm görmesin dejintfe sahén önüne duran olamaz, olsa 
olsa vezir söz geçirecekti, o-da sahén böjle japéséndan yoslanup hiâ 
sesini cékarmaz, uzatmajalém ölané sürerler. Sezade kézén ask ate- 
sile her seji gözüne almés, onun jolunda ölmeji arzular, biraz öte 
beri alarak bir ata binüp giderken kézén sarajé önüne varup sunu 
söjler:

Bir-im binerim binerim
jetismis ba'ém baycemi
Allaha emanet ederim —  dejüp sürer.

Az gider uz gider bir dok ajlar giderek günün birinde bir şehre 
varér, bir kac gün oturup düşünür tasénér pek uzak-ta gitmeji iste- 
mejüp orada kalmaséné münasip görür. Bir kâve hane adar, islet
mede olsun her kes jeni kâve dejerek bir takém deli-kanlé sair ké- 
léklé kimseler geğe gündüz her kes kendi derdine göre cérup dalma, 
gülüp ojnamâ basladéklarénda olan bunlar én j  apt éklaréadan bütün 
bütün askini jenemez, ah ettikde cizéndan kara dumanlar dékup 
asiklik joluna heves edenleri-de kendi ateéile dajér cajér jakar. Az 
geder dok geder, kâveje gelüp gidenler kimi saz kimi söz ile vakit 
geçirmekte olsunlar ölan-da kâveğilik hem-de bes on kişi kendine 
ujdurup türkü mani söjlemekten bir an geri kalmazlar.

O orada oturmada olsun biz gelelim vezirin kézéna. Aradan 
epejğe vakit gedmiş, kéz-da önbe s onalté j  aslar éna girmiş, arték 
gelinlik vakté gelüp gedme baslamés oldündan babasénén dileji sahén 
rizasé üzre kézé ikinği vezirin oluna verme kalkarlar, nikjâ edüp 
düne basladéklarénda kéz babaséndan bes aj mühlet ister. Bu ze- 
manda bazi bâ baycelerde gezerek sevgilisi olan sahén olunu nere
lerde kaldéné anlajup isi bildirme çare arar dururken bir gün şehir
den taşra cékup bazi saralarda gezerken bir kervanén oralarda 
konmuş oldünu görünğe nereden gelüp nereje gittini sevdijine bir 
mektub verse götüre bileğeni sormak icün sunu söjler:

Göd-mü-sün kervan-mé-sén 
dertlilere derman-mé-sén
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sana bir name versem 
sahema sunarmésén,

dedikte kervan base:

Hem göc-üm hem kervan-em 
her dertlere der man-em 
sen nameni jaza dur 
ben jarena sunar ém,

dejinğe kez istedi gibi söjlejeğeni kjâda jazar, kervana-da azdan isi 
öldü gibi anlader. Kervan bir kac gün daha orada eğlendikten sora 
bir gün aksam üzere kataréné toplajup jola girer, gide gide bir gün 
aksama jakén ölanén oldu şehre varup onun kávé hanesine iner, otu
ranlarla selamlasup /os-pesten sora bunlarén saz sözünden sezade- 
nin orada oldünu anlajarak kávédén ehali dá'ldéktan sora ölané 
janéna cá'rup isi anladarak kjádé-verir. Olan okur okumaz ğani 
gönülden bir ah âeker burase-da bana haram oldu, arték durmak 
olmaz, baséma jazélanégörmek gerek dir dejüp ertesi gün satup şava
lak jükte hafif pahada a’r alağâ’ne alup bir ata binerek kendi mem
leketinin jolunu tutar. Uzatmajalem otur a kalka gidiip günün birinde 
öjlen vakte şehre var ér, bir dere kenar éna oturup aksamé beklerken 
jol jorgunlüla kendine bir ujku gelüp ujur. Aradan epejğe vakit geç
tikte ujkusunun arasénda kulá'na bir ses gelerek ujkudan ajélamajup 
kjâ dalar kjâ sese kulak verir ; mejerse orada bulunan á'jén birine 
konan ile güvercinden biri öbürüne ejvah su asik biçare zavallé göri- 
jormüsün, sindi sevdinin jolunda kurban olma gidijor, bir cok mer
hametsizler buna kéjaCak, öbürü-de onda bir güçlük jok, su dereje 
biz girüp jékandemézda o sudan bir alan olsa-da bunu kestiklerinde 
o su ile biri jékasa jine vüğude gelir. Daha öbürü-de bir sej söjle- 
din-ki hic olmaz, bu olan gideğeji jere giderse bu suju kim bulup-ta 
onu jékajajjak, benim babamdan üé jadigjarém var-dér, onlardan 
birini su á'jjén janéna braksak, ejer suju jetistiren olmazsa belki 
ujkudan kalkténda o braktéméz seji alup var dé jerde birine göstere
rek bunun bir télésém oldünu anlarlar-da bu olané kestikleri zeman 
onu bir ateşe atarlarsa ben bu sudan onlara jetistiririm, belki o 
vakit tanrénén jardémile ölümden kurtulur. Berikiler buna razi ola~
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rak o-da kanadéndan elmaza andérér bir tüjü koparup a'ğén dibine 
atar, ücü birden bizi seven tutmasén de jer ek prr edüp uçarlar.

Olan bunlar é epejğe ujkusu arasénda haj al-máj al işitmiş, birde 
ujkudan ujanup düşünme vararak ağ eb düs-mü gördüm, joksa gerçek 
bir sej-mi deje etraf éné aranarak güneş gibi parlar bir tüjün dur- 
dûnu görerek aman ja  rabb bu senden bana bir nimet dir dejerek 
tüjü alér jme jola düzülür. Birde giderken dereden su alağa'éda 
akléna gelir, hemen ters jüzüne dönerek suju kojmd bir kap bulamaz,, 
öteji beriji gezinüp dururken bir takém dalar araséna diiser, girdili 
céktélé jollaré sürüp giderken o derenin jolunu kajb eder, sâ'na 
soluna carpénup gitmekte olsun geri döndüne pismanlék getirerek 
diama baslar, bir düzüje-de gider. Az gidüp uz gider bir dd etejine 
varér, aksam-da jakénlasarak ortalék kararma baslar, olan gittikçe 
mahzun olup gözlerinden jas jerine kan saçar, geğe-de gereji gibi 
ortalé kaplamés, önünü ardéné görmez bütün bütün deli divane olup 
meğnun gibi dilse carpéna giderken önüne bir ba%ce gelir, ağeb bu
rásé ne dir karanléktan görüp secemejorum, bir düşmana rast gel- 
mejejdim, aman ianrém meded senden doru jolu bana göster deje 
bayce dévarénén janlarénda epejğe dolasup ah vah ederken kendi 
kendine buralarda gezinmeklim is bitirmez, bari oldu olağak surasé* 
nén ne oldünu anlajém, ja selameti bulurum jahod baséma jazélané 
görürüm deje bayce dévarlaréné dolanup dururken bir bitjük kapu 
önüne gelir. Usul usul janéna jaklasarak çekine çekine icerije baka
rak birde ne görsün ğennet baycesi gibi bir bâ, içinde türlü dağlar 
mejveler, güzel kokulu çiçekler, öten kus bülbüllerin hesabé jok, gir- 
sem-mi girmesem-mi gibilerde saskén saskén bakénér, hajdé ne ola
ğak öjle-de bittim öjle-de, ja  bana bir meded irisir ja-da bir sela
mete cékarém dejinğe kapudan içeri girer. Arték söjlemek uzun, bay- 
cenin güzelimi sejr ede ede gezinüp dururken ortasénda bir kösk 
içinde şamdanlar janar, séf ki bayceji güneş dömus gibi ajdénlatmés, 
içerde calgé câ’nak gülüp ojnamak, bir takém seda kahkahalaré isi- 
dinğe aské artup hajran kalér, korkusundan-da ileri varamajarak 
oldü jer de gül d'ğlar énén ardéna saklanup isin sonunu anlamaséné 
bekler. Mejerse o dere basénda ujurken ağa konan üc güverğin olup 
kendileri üçlerden bulunma'la ücü-de bir kéz-kardasméslar, jerleri



44 OSZMÁN-TÖRÖK NÉPMESÉK.

órásé olup geje gündüz orada aheng ederlermiş ; olanén bundan ya- 
beri joka, onlarén jümbüsünü ejlenüp sejr etmekte olsun kézlar gülüp 
söjlejerek sabaha kar su ojnajup séér amadan jor olduklar é icün jatmâ 
kalkésérldr. Biraz nefeslenmek üzre pencere önüne oturduklarénda 
gündüz bu ölane gördüklerinin lakérdéséné söjlesirler, ajeb nasl 
oldu-ki o biçare söjlediklerimizden bir sej öjrene bildi-mi gibi lakér- 
délaréné olan işittikte ha sindi jerimi buldum, bundan sora korkmam 
amma sakén bunlardan bana bir zarar gelmesin, beni görürlerse 
belki isi deriştirirler, sora bütün bütün her sejden geri kalérém, 
öldüme gam jemem amma bir belaja daha ürarsam is fena dir, ne 
etsem ne japsam demekte olsun bu kézlar bir birlerile oturduklaré 
jerde itisüp gülüşerek bu ask cok tatlé bir sej dir amma vefasiz jare 
düsünje o biçare olan gibi dada bajéi'da en sora düşmanlar elinde 
helak olur, ste burásé biraz güc, gördümüz olan ne kadar-da güzel, 
benim bile gönlüm akté, kim bilir sevdî-de belki bundan baskén dir 
amma arada olanlar bunlara ajémaz, sindi beni bile arzulames olsa 
jok demem, o kadar janém sevdi deje o tüjü brakan kéz söjler, beri- 
kiler-de sen bunu dedin ja  bize sor, adeta her bir sejden vaz gederiz 
amma ne mümkin-ki biz onu ja o bizi ele geçire bilsin. Beriki o-da 
güc bir sej-mi, ejer ücümüz-de razi olsak, bu perilikten cékup ona 
dost ola bilirmijiz, böjle olajak olursa is ujar, joksa sen alsan ben 
rahat kojmam, biz alsak sen kézkanérsén, bunun-da olaja*é jok, jine 
küçük kéz a karda éjéklarém bizi ala jak olsa haj dé biz- le razi óla
iéin, o adam olu biz ise peri-jiz, sindi o burada olmalé-ki biz ujudü- 
muzda nikabémézé jaksén, o vakit biz-de onun gibi kaléréz, olsa olsa 
böjle olur deje öte beri bir takém ummadéklaré sejlerle vakit geçire
rek ujkularé-da pek zijade gelmiş öldü iéiin her biri bulundu jerde 
ujur kalér.

Ölan biraz daha ejlenüp bunlarén ses hesilüp ujuduklaréné an
la j én ja  javas javas korka korka onlardan işitti sözlere karsu sun- 
naré-da ala bilsem ümidile cét etmeden köşke girer, birde ne baksén 
bakam gözler kamasijor, buz gibi altun elmaz ile her jer döşenmiş, 
o kézlar ise gazel olup-ta dökülen a*j japraklaré gibi her biri bir 
jana serpilmiş tenlerinin bejazlé janaklarénén allaré olanén kendi 
sevdaséné akléndan cékartarak ejvah dünjada güzel demek-te bún-
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lara jaké sér, benim sevdim bunlar én janénda ağeb bir sej-mi dejerek 
oldu jer de dona kalér. Biraz gecinğe akié baséna gelüp ben ne duri- 
jorum, sindi sabâ olur, bunlar kalkarlarsa beni telef ederler, sora 
her sejden geri kalérém tez elden isi bejerejım, belki bir murada ere
rim dejerek hemen kézlardan işitti gibi nikablaréné toplajup bir ateş 
jakarak içine atar, kendi-de sanké bin kistle gouga edüp jüz jerinden 
jaralanmés gibi dermanséz düşerek baj élér. Kézlar ujku arasénda 
ateşe düşmüş gibi bir hararetle ujanup aman bize ne oldu, atese-mi 
janijoruz dejerek ujkudan kalkarlar, birde ölanén serpilmié jatténé 
gördüklerinde ejvah dilimizle tutulduk, en sora adam olu bizi ele 
geçirdi sindi ne japağâz, başka çaremiz jok bari oldu olağak bız-de 
bunu hem mürada erdirüp ölüp ölünğeje kadar birlikte jasajalém 
dejüp dururlarken olan ujkudan kalkar gibi ajélér. Kézlaré jané 
basénda görünje  âlama derecesine gelerek ajakiaréna kapanér, on- 
lar-da zati olana sevda saldéklaréndan iicü-de bojnuna sarélup aman 
sezade sindi bizim elimizde bir sej kalmadé, ja bizi-de birlikte götür 
ja öldür demelerîle olan ej sevdiklerim diinja bir jana siz bir jana 
su tenimi su gibi eridiip bir damlasé kalénjaja kadar sizden vaz 
geçmem, mejer-ki ölüm irise, o-da hakkén bileğeji dir, siz hic kork- 
májén jalénéz evvel sevdim kézén sevdaséné sizinle giderdim, lakin 
küçükten beri bir kardas gibi büjüdük sora benim ateşimle onu-da 
jaktém, el anda janijor, jazék-tér-ki ben burada sizinle kalup onu 
aramajajak olursam kendi kendini Cehennem ateşine atar, ben onun 
Canéna kéjmés olurum, ejer razi olursanéz onu-da gidüp alajém de- 
jinCe kézlar beli sahém seti gitmejeCek olsan bile biz razi olmajéz, 
hemen gidüp onu-da dertten kurtarasén, sora gelüp burada ölünCeje 
kadar zevfkimizde jasaréz demelerîle olan oradan cékup doru o dereje 
gelir, kézlardan almés oldu bir sise içine biraz su kojup ondan kendi 
şehrinin jolunu tutturur.

Uzatmajalém kameti kopar éréz kijameti, az vaktén içine şehir e 
vararak kézén sar aj é önüne sabâ vakté var ér, sunu söjler:

Develer gelir merdinden 
kanlé da?én ardéndan 
döndüm dolastém geldim 
jarém senin derdinden.
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Kézda j  atanda isidüp ujkudan uj anarak :

Ujujordum ujandém 
sâ elime dajandém 
sabalajén sesini 
bekçinin sesi sandém.

Ölan:
Ujujordun vjandén 
sa eline dajandén > 
sabalajén sesimi 
bekci sesi-mi sáridén,

■dedikte kéz jataktan kalkup akié baséna gelerek sezadenin oldünu 
anlar, sarajda bulunanlar én korkusundan birden bire ölana gözüke- 
mejüp penğere ardéndan konuşarak isi anladér, seni buralarda 
görürlerse öldürürler sora bütün bütün hasret kaléréz, hajdé burda 
durma git, ölan-da sevdim gidejim amma su siseji al, beni öldüre- 
ğek olurlarsa tenimi bununla jéka, tanrénén iznile ben jine dirilirim 
dejinğe kéz bir ip sarkédup siseji çekerken sarajén önünden gecen 
bir jjadé karé sezadenin kéz ile konustünu göriinğe hemen saha gidüp 
yaber verir. Ölan herne kadar oradan ajrélup gittise-de padisa dujar 
dujmaz hemen adamlar cékarup aradér, uzatmajalém ölané tutarlar, 
sah öluna cok kézup vaj capkén sen benim şehrime yérséz gibi gir
din, jjelladlaréna emr edüp vurun sunun bojnunu der ; kézén bundan 
yaberi joka, ğelladlar sezadeji aldéklaré gibi götürüp keserler. O 
ğade kar és é hemen kalabalék içinde ölanén teninden biraz et keserek 
ateşte pisirüp sevdinin etini olsun je  deje kéza götürür, kéz bunu 
görür görmez ah vah edüp kendini jerden jere vurarak ;

E j tatarlar tatarlar 
kasablarda et kalmamés 
adam eti satarlar,

dejerek dlajup sézlamakta iken geğe oldukta ölané gömdükleri jeri 
yaber olup verdi sise ile suju, daha bazi öte beri alarak sarajdan 
éékar, şehzadenin mezaréna gidüp ölüsünü cékararak hem âlar hem 
jékar, ölan-da ujkudan ujanér gibi aksérarak dirilir. Ondan kéza



83. MESE. 47

aman sevdim burda durmak olmaz, hemen gidelim dejinğe bunlar 
iki asik jolu tutturarak giderler, masallarda tez gelir, o peri kézla- 
rénén köşküne varérlar, ondan o kezlar-da bunun geldlni görünğe 
kavuşup sarmaserlar. Ertesi gün oradan bir şehre gidüp kézlaré ken- 
dine nikjâlajarak kérk gün kérk geğe dunjapar, o şehrin padisahé- 
nén-da hié coğü olmamés, ölanén güzelime ğandan gönül verüp ken
dine hem evlad hem-de bas vezir ederek ölünğeje kadar rahatle 
j  asarlar.

83.
Bir varmés bir jokmus vaktile bir padişah én bir ölu varmés, 

bunun bir alténdan topu olup her gün onunla atar tutar eğlenirmiş. 
Bir gün jine köşkünde oturup top ile ojnarken köşkün alténda bulu
nan éesmeje bir koğa karé su doldurma gelir, éezade eğlenmek i dün 
topu atté gibi karénén testisini kérar, karé-da ne japsén hic bir sej 
söjlemejüp başka bir testi alarak jine cesmeje gelir, ölan-da testi 
kérdéna yoslandéndan jine topu atarak onu-da kérar. Koğa karé 
herne kadar kézarsa-da padisahén korkusundan sesini cékaramaz, 
parasé-da olmadé icün gidüp veresije bir testi daha alarak gelir ; 
su doldururken olan jine topu atup testi kérénja koğa karé arték 
sabr edemejüp ilahi sezadem bir sejğik demem Söjlemez sultana asik 
olásén der gider. Sezade bunu isidir işitmez merak edüp ağeb bu 
nasl sej dir, bu ne olağak deje düşüne düşüne gittikçe mera'é artar, 
gün günden yastalanup sararup solma baslar, jemekten içmekten 
kesilir, adeta üc dört günün içinde alté ajlék yasta gibi jataklara 
döşenir. Padisa bunun ne oldünu anlamajarak herne kadar hekim 
hoğa getirirlerse-de bir türlü çare bulamazlar.

Bir gün padisa oluna yastalé neden oldünu sorar, o-da sah 
babağém ben böjle böjle félan gün köşkümün alténda-ki cesmeje gelen 
bir koğa karénén üő kerre testisini kérdém, o-da bana Söjlemez sul
tana asik ol dedikte o günden berü merakémdan yastalandém, git- 
tikée-de fenalaşmakta-jém, bana hekim hoğa hajr etmez, izin ver 
gidüp su sultané bulajém nasl sej dir, belki bu yastaléktan kurtulu
rum dejinğe padisa bundan başka coğü olmadé iâün razi olmazsa-da 
sezadenin bu merakéndan kur tu lamajağ á'né-da anlajarak Söjle böjle
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deje bir takém sözler söjlerse-de sezade babağem arték benden hajr 
jók, öjle-de öleğem böjle-de, bari merakém jolunda ölürsem sen-de 
ben öldükten sora merak etmezsin demesîle sah çaresiz kalup lalasîle 
Şehzadenin gitmesine izin verir. Bunlar pahada ar yükte hafif bir 
takem jol nevalesini düzerler, bir gün aksam üstü seherden taşra 
cekup ver elini dost eli deje sürüp giderler.

Gide gide dite aj bir düzüje giderler, arték jol sürmeden hic 
bir sej e bakmadéklaré iciin adam kéléndan dekarlar, durmak ujumak 
bilmezler, jemek içmek akéllaréna gelmez, dâlare taslaré asup git- 
mekteler-ken bir dâ baséna var ér lar, bakarlar-ki o jerlerin tasé 
topra'é güneş gibi parlajup ortalé bürümüş, bir birlerine ağeb burásé 
neresi dir f élan deje öteje berije bakénup gezinirken bir eytijar adama 
rast gelirler. Janéna varup sorarlar, o-da burásé Söjlemez sultanén 
dalaré-dér, kendi jedi kat nikah alténda oturur, ondan kendisinin 
sefki buralaré tutar, onlar-da o sultanén jer i ne tarafda dir dedikle
rinde eytijar buraja alté ajlékjolda bir sarajé var-dér, kendi orada 
oturur, sindije kadar niğe ğanlar onun jolunda ölüp bir türlü söz 
söjledememisler dir dejinğe sezade lalasîle jine jola dörulup gider
ler. Bir cok vakit aidüp masallarda tez gelir, bir iki üc ajlék jol 
daha giderler, günlerde bir gün jine bir dâ baséna vardéklarénda 
bakarlar-ki her jané kép-kérmézé kesilmiş, ağeblenerek jine oralarda 
dolasmaktalar-ken oranén jakénénda bir köj bulurlar, sezade aman 
lala pek halséz kaidem, hajdé su köje gidüp hem biraz raliatlanalém, 
hem-de burasénén ne oldünu öjreniriz dejerek köjün içine girerler, 
bir kávé dükjanéna varup biraz dinlendiklerinde öteki beriki bunla- 
rén uzak jer den geldiklerini anlajarak yos-pes etme başlarlar. Sezade 
kendini bildirmejerek o dalar én kérmézélé neden oldünu sorar, köj- 
lüler-de ej konuklar o dálarén kérmézélé buraja üc buéuk ajlék ilerde 
bir Söjlemez sultan var-dér, onun janaklarén dudaklarénén alé-dér, 
kendi jedi kat nikab alténda oturur hic lakérdé söjlemez, kimi benim 
kardasém gecen sene gitti o jolda öldü, kimi falaném félaném deje 
kézén jolunda ölenleri sajup söjlerler. Ölanén durma sabré kalmajup 
jine lalasîle jola girerek dadan da'a asup giderler, uzatmajalém gide 
gide uzaktan bir kale görünür, Sezade olsa olsa sultanén jeri burasé- 
dér dejerek doru o kaleje jakén varérlar, birde ne görsünler bütün
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adanı kellesinden japélmés jüz áréin boyanda uju buja'e jok büyük 
bir kale ; sezade ej lala sanérsam bu kézé söjletmé gelen adamlar én 
kafalar é-dér bunlar, biz-de ja  bunlara karésajáz ja  bir is görüp 
müradéméza erejez dejerek giderler, o kaleje varmaksézén bir büjük 
şehir içine girerler, bir han odasé tutup bir káé gün sarada ejlene- 
lim bakalém Allah ne gösterir dejerek orada oturma é kurarlar.

Şehrin içine vardéklarénda kimi âlar kimi hajkérér, benim 
kardasém gitti, öteki ölüm gitti, beriki falaném félaném deje báré sup 
sézlanmalaréné görmesile asléné sorar, içlerinden biri ej cojuk ne 
sorarsén, anlaş élan-ki sen-de ölmek icün gelmişin, ste bunlar Söjle- 
mez sultanén jolunda ölenlerin kimi anasé bahasé kimi kardasé cojü- 
dur, bu şehir o kézén bahas énén-dér, her kim kézé söjletmeji diler 
janéna gitmek isterse padişaha bildirir, o-da izin verinje kézén 
janéna götürürler dediklerini sezade isitmesile ej lala sindi gide j é - 
miz jol tükendi, hajdé bir kac gün şurada rahatlanalém-da sora 
basém éza jazélané görürüz dejerek tuttuklaré odada bir káé gün otur
makta olsunlar günün birinde sezade lalasîle éarsé pazaré gezme 
éékar. Birde bir kafes içinde bir adamén bülbül satténé görür amma 
bülbülün güzelime adeta asik olup satén almaséné ister, lalasé herne 
kadar sezadem onu ne japajân, sindi isimiz başka dir, gel bundan 
vaz gec ne olup ne olaja méz belli dejl, nafile jere para sarf etme 
falan derse-de sezade el-elbet bunu alérém dejerek kuşu bin gurusa 
satén alér; getirüp oturdu odanén bir'tar a fena kafes ile asa kor. 
Günün birinde sezade jalénéz odada otururken kézé ne jolda lakérdé 
söjledejeni söjledemezse ölüm korkular éné göjnüne getirerek eli ja- 
na'nda düşünüp durur, bülbül kafeste sezadem ne düsünijorsun, bu 
gün seni pek kederli görijorum demesile sezade sasérarak kendisine 
bir telaş düşüp aman bu ne dir in-mi-dir jin-mi-dir, kus-ta lakérdé 
söjler-mi deje korkup titrejerek jerinden davranér. Her nejse bunda 
bir is ólmaié, belki Allah derdimin éar esini bununla buldur a jak deje 
jüzünü kusa dönüp ej bülbül benim buralara gelişim Söjlemez sul
tana asik oldum, ona-da irismek pek güé, janéna nasl gidejemi 
düsünijorum dedikte bülbül a sezadem o-da düsünülejek bir sej-mi, 
dünjada ondan kolaj is jok-tur, sen bu aksam sultanén sarajéna git, 
birlikte beni-de götür, sultan jedi kat nikah alténda dir, ne kimse

Kúnos, Oszmáu-tör. népkölt. gyűjt. I 4
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onun jüzünü görür ne-de o kimseji görmez, beni samdan iskemlesinin 
altena koj, ondan sultanén yat ér éné göjnünü sor, daha türlü lakér- 
dérlar söjle, o hic sesini cékarmaz, sen-de bari sultan lakérdé etme- 
jor ben-de iskemle ile konusajém deje lakérdé etme basla, sen ne söj- 
lersen ben sana ğevab veririm demesile sezade kendini âekiip çevire
rek bülbülün söjledini-de lalaséna bildirmejüp doru padisahén sara- 
jéna varér. Sultanén janéna gideğeni söjlejinğe sah ölané görür 
görmez ğani gönülden sever, aman olum geneline j  az ék-tér, benim 
kézémén yolunda bu anedek senin gibi niğe jitler ğan verdi, onunla 
basa cékélmaz, benim-de ay d ém var-ki kézémé sÖjledene nikjahla 
vereğem söyledemejenin bojnunu vururum, stev o gördün kale hep o 
jolda öldürdüm adamlarén kellesi dır, gel bundan vaz gec, sora 
sen-de onlara karééérsén derse-de olan sálién ajakiaréna kapanarak 
ben bir senelik joldan onun jolunda ölme geldim., ja  öleğem ja söjle- 
düp izninle alağâm deje ajak basar. Sah olum benden günah gitti, 
var basénén çaresini Allahdan ara deje adamlaréna emr edüp seza- 
deji kézénén janéna jollar ; aksam-da olup ortalék geğe ile kaplan- 
més oldündan olan kézén sarajéna varér, odaséna girdikte bülbülü 
kojnundan cékararak iskemle alténa kor.

Sultanén karséséna geéüp haléné yatéréné sorar, daha bir âok 
dereden tepeden lakérdélar söjlerse-de kéz ne bir türlü karsélék ne-de 
lüé söz söjlemez; sezade ej sultaném sat beşe alteja geldi, siz daha 
bir söz söylemediniz, benim-de ğaném sékéldé, bari su mum iskemle- 
sile lakérdé edeyim, o herne kadar ğansézsa-da belki benim halime 
ağ ér dejerek iskemleje karsé nasl-sin, kejfin eji-mi iskemle félan deje 
sÖjleme baslar, bülbül-de ne japajém seza dem eji-jim yos-um, bunğe 
sene dir benim-de bir konusaném yok, sindi Allah seni bana gön
derdi, bu gün bütün dünjalar benim oldu, siz beni sevindirdiniz 
ben-de bu geğe sizi eylendirejim, eyer dinlerseniz size bir hikjaje söj- 
lejim der. Sezade peki söjle dinlerim demesile bülbül sezadem vaktile 
sizin gibi bir sahén bir kézé varmés, buna üc kiéi asik olup almak 
isterlermiş, bahasé kézéné istejenlere hajdé üâünüz-de birer senat 
öjrenüp geliniz, hangénézén-ki üstün olursa kézémé ona veririm de
mesile bunlar ücü birden bulunduklaré şehirden désaré őékarlar, bir, 
cesme baséna vardéklarénda bir birlerine biz böyle üâümiiz birden
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gitmek olmaz, her birimiz bir jana gidelim, jüzüklerimizi su deşme
nin tasé altena kojalem, hang emez önje gelirse jüzünü alsén sora 
gelen-de bir birimizin gelüp gelmedim anlasen değerek ücü-de buna 
razi olurlar. Jüzüklerini cékarup tasen altena kojarak her biri birer 
jol tutup giderler, biri alté ajlék jolu bir şatta jürümek sendtini 
öjrenir, biri-de gajbé bilmeji öbürü-de ölüjii diriltmeği öğrenirler, 
ondan jine geri dönüp o cesme baééna gittiklerinde üâü-de jine orada 
buluşurlar. Gajbé bilen der-ki padişah én kézé pek /asta, bir iki sata 
kadar ölejek, öteki-de ben bir ila3  j aparém ölse bile dirilir amma 
onu kim götürüp jetiétire jek, daha öbürü-de ben gidiip jetütiririm 
der demez ilajé buna verdikleri gibi bir sat içinde padisahén sara- 
Jéna varér, kéz-da ğan çekişmek üzre imiş ; hemen Hajé içirdikleri 
gibi kézén /astalé geçer, birde öbür arkadaélaré jetisüp geldiklerinde 
sah bunlarén marifetlerini sorar. Bülbül alté ajlék jolu bir şatta 
alan ölanén lakérd és éné anmajalém deje éezadeje işaret vere
rek ej éezadem, sindi sen olsan bu kézé o üő ölanén hangéséna verir
sin, ölan-da bana kalsa ila j japana veririm deje bir birlerine jok 
ona, jok buna deje isi uzatmaMalar-ken Söjlemez sultan-da kendi 
kendine bak şunlara alté ajlék jolu bir şatta gideni unuttular deje- 
rek çatlama dere jesine geliip hemen nikabéné jüzünden éékarup ej 
saskénlar ben olsam Hajé getirene veririm, o getirmesejdi kéz kur- 
tulur-mi-idi dejinje hemen padişaha /aber verirler, kézén lakérdé 
söjledi dediklerinde kéz kendisine bir düzen ile lakérdé söjledildîni 
anlajarak üc kerre böjle lakérdé söjledilmesini ister. Ondan Sah seza
deje olum iki kerre daha söjlede bilirsen kézém senin dir der, olan 
kalkup odaséna gelinje jine düşünme var ér, bülbül ej éezadem ne 
düéünijorsun sindi sultan kendisinin lakérdé söjledi icün kézgén- 
léndan o iskemleji parâa parça eder, sen bu aksam beni rafa koj 
dedikte éezade aksam üstü bülbülü kojnuna kojarak jine saraja 
gider.

Kézén odaséna girinje bülbülü rafa kojarak sultana herne 
kadar sorar söjlerse-de ğevab alamajénja jine rafa dönüp ej raf 
sultan benimle söjlesmez, bari seninle konuéalém nasl-sén, eji-mi-sin 
/os-mu-sun, o-da éezadem ne japajém sen-de haném sultan sójlemié 
olajdé benimle lakérdé etmezdin ja, nasl-sa onu söjledemedin iâün

4*
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benimle konuşmak istersin, eh nasl-sén, sen-de éji-mi-sin f elan deje 
konuşma baslar. Sezadem sana bir hikjaje söjlesem dinlenmişin de- 
jinğe o-da söjle bakalem elbet dinlerim demesîle bülbül vakten birinde 
bir şehirde bir kötü kadén olup iic tane dostu varmes biri Bal jé-olu 
biri J âğe-ölu biri-de Tire ji-olu imiş amma bunlar en bu karéja gelüp 
gittiklerinde bir birlerinden yaberleri jokmus, Jdjé-ölu-da bu karéjé 
ötekilerden zijade severmiş. Bir gün karé baséné tararken sacénda 
bir ak görür, kendi kendine ejvah art ék ben eytijarlamd baslamésém, 
sindi bujolda gecinijorum amma biraz zemandan sora ben eytijarla- 
dékca dostlarém benden jüzü çevirirler, sora sokaklarda sürünürüm, 
bari ettiklerime tobe edejim-de bir adama nikjahla varup ölünjeje 
kadar oturajém dejerek o gün bu üâ dostunun her birini birer sat 
sora evine gelmelerini davet eder. Bunlarén bir birlerinden yaberleri 
jok a, ilkönce Jöjé-ölu geldikte mejer kéz o gelmezden evvel baycede 
bir mezar kazmés, mezar én janéna bir kefin kojmus imiş, Jdjé-ölu 
gelinğe kéz dlajup sézlamd baslar, o-da ne oldünu sorar, kéz ah 
dostum benim babam ölmüştü bayceje gömdüm, sindi jadé olup me
zardan cékmés, beni sevdini bilejim-ki su kefine bürün üc sat kadar 
su mezara gir jat, babam geldikte seni buraja başka ölü gömmüşler 
deje görüp kacsén dejinje J d jé -olu senin inin mezara dejil kendimi 
denize bile atarém ; ondan sojunup kefine sar élarak mezara girer.

O orada jatmada olsun birde dák kapu Baljjé-ölu gelir, o-da 
karénén dlajup sézladéné görerek asléné sorar, ötekine söjledî gibi 
buna-da isi anladarak bir tas olup mezar basénda beklemesini için- 
de-ki jatan jadé kéméldandé vakit tas ile vurup öldürmesini söjler ; 
o-da kézén dedini japarak mezar basénda beklemede olsun öteden 
Tireji-ölu gelir. O-da bunun mayzunlünu görünğe ne oldun sevdim, 
yasta-mé-sén kederin ne dir fi élan dejinğe kéz nasl alamajém, babam 
ölüp baycede bir mezar japtérméstém, düşmanlaréndan biri jade 
olmuş, baksana mezar éné acup basé ujunda beklejor, sindi sunu 
gidüp mezardan alup-ta bana getire bilirsen kederden kurtulurum 
joksa olaja ala ja  kendimi öddür e j  em der, Tireji-ölu-da isin aslé ne 
oldünu bilmejerek hemen koşup mezardan ölü deje Jajé-ölunu kapté 
gibi kézén janéna getirir, Bal jé- olu-da jadé ikileşti deje bunlarén 
ardéna düşüp tas ile öldürme éalééérsa-da mezarda jatan ağeb ne
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oldu, ğade eline-mi geçtim deje kefini jertup paralajarak cér-céplak 
mejdana dekar, Bunlar bir birlerini zaten tanér olduklaréndan bili
şirler, vaj sen burda ne gezersin deje bir birlerini kovup itüp süm- 
mekte iken bülbül jine seza deje işaret verüp Jdjé-ölunu söjlememe- 
sini bildirerek ej sezadem sindi bu karé hangéséna lajik-dir, benğe 
Tireği-bluna sezade-de jok bana kalérsa Baljé-ölu almaié', çünkü o 
cok zayrnet çekti, jok öjle jok böjle dejerek bir birlenle söjlesrnekte- 
lerken sultayı jine Jajé-olunu unuttular o herif üc sat mezarda jatté, 
karé onun hakké-dér demesile jine padişaha kézénén lakérdé söjle- 
dlni yaber verirler.

Uzatmajalém kameti koparéréz kijameti, olana evvel söjledik- 
leri gibi bir geğe daha kéza lakérdé ettirmesini isterler, ölan-da 
odaséna gelüp aksamé beklerken bülbül ej sezadem sindi bu aksam 
sultan rafa kézdé icütı onu-da parcalajajak-tér, sen beni oda kapu- 
sunun ardéna koj, her geğe-ki gibi jine konuşuruz der. Ondan aksam 
olunğa olan jine kézén janéna varér, bülbülü kapu ardéna kojarak 
oturup sultana öte beri lakérdélar söjlerse-de bir türlü ğevab alama- 
déndan kajmja dönüp bari sultan haném söjlemijor seninle konuşa- 
jé  m deje hal yatér sorustukta?ı sora bülbül jine bir hikjajeje baslar. 
Evvel zemanda bir dülger bir terzi birde softa varmés, bunlar iicii 
arkadaş olup gezerken bir gün şehrin birine varérlar, orada bir oda, 
tutarak gündüzleri her biri kendi isine geğeleri-de odaja toplanarak 
jatérlarmés. Bir geğe ajurlarken dülger kalkup bir kav e öibuk içer, 
ujkusu kaçarak ujujamajup otururken odanén iéinde bulunan odun 
par çalar éndan onüc ondört jasénda kadar bir kéz sureti japar, sora 
jatup ujur ; az geçmeden terzi ujanér, bakar-ki ağdan bir kéz resmi 
durijor, hemen üzenüp bezenerek ona göre bir kat ruba biçer gejdirir, 
kalkup o-da jatar. Birazdan sora sabaha karsé softa ujanér, birde 
ne görsün sureti aja benzer o kadar güzel japélmés, rubalar-da tenine 
jakésmés pek cok yosuna gidüp, ondan bir abdest alér Allaha jalva- 
rup su resmin janlanmaséné diler, birde Allah tar af éndan ğan gele
rek ujkudan ujanér gibi akséra-tékséra güzellikte esi jok bir kéz olur. 
Bülbül jine sezadeje işaret verüp softanén adénén anmamaséné söjler, 
birde bunlar én ücü ujandéklarénda kéza asik olurlar, sen alağdn ben 
alağdm deje giirültüje kalkésérlar dejerek sezadem sindi bu kéz han-
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gésénén ólmaiéi bana kalérsa dülger alsén, sézade-de onun japtébir 
â’ğ, terzi ruba japup adam kélénda gejdirdi, bana kalérsa onun 
ólmaié, jók öjle jók böjle deje bir birlerile atésup söjlesirler, sultan- 
-da softajé unuttular deje kendi kendine céldérup, öfkesinden jüzünü 
aéarak ej budalalar sof tájé unuttunuz, o dua edüp ğanlan ma] aj d é 
ne ise jarardé, dülger ile terzinin japté bir suret dir, asél hakk sof- 
tanén-dér.

Birde böjle dejinğe herkes el cérpésup padişaha kosarak jine 
kézén lakérdé söjledini bildirirler, kéz-da ölanén güzelline zaten 
vurulmuş oldûndan kendi aldandéna hic ténmajup olana nikjahlan- 
mas éné babaséndan ister, sah-da ölanén kurtuldüna şehir halkénén-da 
bu beladan beri olduklaréna sevinerek büjiik bir senlik ediip kézéné 
oluna nikjah eder. Dün japmâ kalkarlarsa-da sezade saha benim 
memleketim félan jerde, orada benim-de anam babam var, nikjahé- 
méz burada oldu, dünümüz-de orada olsun dedikte sah peki dejerek 
bir büjük alaj düzüp kéz ile ölané ta%tirevana bindirerek kendi 
şehrine jollar, sezadenin babasé-da olunun geldini görünğe pek cok 
sevinüp o-da şehri donadér, senlikler eder, ondan dün kurup kérk 
gün kérk geje ğümbüs ederler, kérk birinği geğe kéz ile ölané gerdeje 
korlar, olan o testisini kér dé koğa karé kéza dadé japup ölüp öliin- 
ğeje kadar otururlar.

Bir vaktén birinde bir karé olup bunun dari dünjada bir olu 
varmés, kádén bu olunu her ne ise kojdise durmajup kaçarmés. Gün
lerde bir gün karé- buna ölüm seni hangé ise verejim, ölan-da beni al 
beraber gidelim ben ne is bejenirsem ona ver ondan kaçmam dedi. 
Kadénjaz bunu alup carséja götürür, bir kac ustalaré gezerek, en 
sora bir remmala rast gelirler, olan bunu görünğe iste ana beni buna 
ver dedi, kadén remmalén janéna varup olunu céraklé'a almaş éné 
söjledikte o-da razi olup bunu janéna alér. Bir gün bes giin geçer, 
bildi islerden ona-da öjredir, epejğe zaman olan bununla islemekte 
olsun bir gün ustasé dedi-ki ben sindi bir koc olurum sen beni götür 
pazarda sat amma ipimi verme, ölan-da peki dejinğe ustasé hemen
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bir koc olur, olan bunu pazara götürerek tellala verir, har ağ mezad 
ééka ééka birisi be s jüz gurus paha verüp aler amma olan ipini ver- 
mejerek döner gelir; birde aksam olunğa ustasi sat éldé jer den kérésé 
kérar o-da gelir.

Jine ertesi gün evvelki gibi olana öjrediip ben sindi bir at ola
ğanı, sen beni götür pazara sat amma sakén olmaja-ki ipimi vermeğe- 
sin ha değe söjler, olan-da alésté ja, hemen ustaséné pazara götürüp 
tellala verdikte bin gurusa éékar, paralarile ipi alup eve gelir. Ölan 
kendi kendine arték ben bunu öğrendim, varajém kendi evime gidüp 
basémén çaresine bakajém deje oradan jézlamé çeker, anaséna varup 
ej nine ben öjreneğemi öjrendim, sen sa olásén-ki beni bu ustaja 
verdin, hem cok paralar kazanağam. Zavallé kadénén hiő bir sej- 
den yaberi jok, ne dir olum ne japağdn, sende bir sejler göremejo- 
rum, korkarém jine oradan-da kactén beni aldadijorsun demesile 
anağem sen korkma, jár én ben bir hamam olurum sen-de beni satelea 
cékarérsén amma sakén anaytarémé verme, sora hic bir sej elimize 
girmez, benim-de gittim gün-dür; ste olan tekrar tekrar anaséna isi 
öğretmede olsun ustasé satéldé jerden kacup geldikte bakar-ki céra’é 
jok, seni gidi köftehor seni, beni sindi bütün-bütün sattén ha, elbet 
ben seni jine ele geçiririm, sen-de adam aldatmak nasl olur öğrenesin 
deje o geğe evinde jatarak sabdlajén jola düşüp surasé senin burásé 
benim deje ölané arama baslar.

Az gezer cok gezer o aramada olsun, olan bir güzel hamam 
olarak anasé-da tellala verir, bütün şehir fiaiké hamumén güzellini 
gördüklerinde ağeblenerek her biri bir türlü söz ile toplanmaktalar- 
-ken ustasé-da isidüp orağa gelir anlar-ki hamam kendi ééra'é-dér ; 
hic sesini cékarmaz, ste hamamé bejler paşalar bir takém zengin 
adamlar arttéra arttéra bir cok pahaja Őékarérlar, en soru ustasé 
hepsinden zijade para verdinde ondan başka arttéran-da bulunma- 
jup hamamén buna verilmesi berkisir. Kadéné c a* rar ak paralar éné 
verme kalktékta kádén anaytaréné vermejeğeni söğlerse-de ustasé isin 
asléné bilmiş oldündan anaytaré almajénja paraséné sajmajağa né 
hem-de karéja daha bir cok paralar gösterüp ste bununla istedin 
anaytaré ala bilirsin bundan ne olağak félan deje öte beri lakérdé- 
larla hem-de bir őok adamlarén kandérmasile karé isin ne oldünu
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bilmez ja, paralaré görün je  göjnü olur. Anaytare verir vermez ölan 
kendinin ele gece jen i anlajarak bir kus olup uâmâ baslar, utase-da 
bir şahin olup bunun ardena düşün je  o gider o gider, bir cok jer  
sürüp bir birlerini kovalaja kovalaja başka bir şehrin padisahe hep 
büjük adamlarîle %as bahçesinde oturup ejlenmekterlermis.

Kus olan olan bunlaré görün je  janéné kurtarmak sevdasile 
doru gidüp bir güzel kermeze gül olarak sahén Önüne düşer. Sah 
gülü görün je  janenda-ki adamlarena ejvah bu zemayı ne vakit-ki 
böjle bir gül bulunsun, herne ise bu bana Allahdan geldi, aman 
ne-de güzel gül, kokusu-da pek ilerde, vaktenda bile bulunmaz deje 
bir takem ajeblenmekteler-ken ustase olan sahin-de hemen bir adam 
kélena girüp elinde saze peşinde taze bir asik perişan gibi, gjoja geze 
geze oraja düsiip gelmisjesine bir takem türkü mani söjlejiip saz 
çalarak sahén janena var ér. Söjledî türküler-de sahdan gülü iste dini 
anlastérérsa-da sah ej adam sen ne dersin, o bana hakktan geldi, sen 
ise bir jol garibi kimse sin, burada bize rast geldin, sebeb ne-ki gülü 
istijorsun dejinğe ustase aman sahem benim kelem mejdanda, o senin 
elinde gördün gülün asiki-jim ben, bunğe sene dir ardéné kovarém 
bir türlü ele geçir em em, ejer vermejeğek olursanéz ben kendi kendimi 
öldürürüm, jazék dejl-mi ; niğe niğe da?é tasé asup geçerek ardéné 
kodum, sindîse sizin gibi bir merhametli padisahémén eline geçmiş, 
ben gibi bir f  ukara ajémajup askîle janémdan malémdan geçmişim, 
sanénéza düser-mi-ki beni mahzun edesiniz, el elbet almajénja git
mem deje padisahé kandér ér, sah-da bir gülden ne olajak, bu zaval- 
lé-da müradéna ersiyi dejerek gülü ona uzatmakta iken gül sahén 
elinden jere düşüp daré olarak etrafa sacélér. Hemen ustase-da bir 
horoz olup darélaré toplarsa-da bir tanesi sahén dizi alténda kalmés, 
onu horoz göremejinje o daré bir adam olup horozu tutun ja  baséyié 
koparér, uzatmajalém ustaséné öldürür. Sah bunlarén isine hajran 
olup kaldékta olandan asléné sorar, o-da isi evvelinden sonuna kadar 
bir bir anladér, sah ölanén hünerlerini bejenüp kendisi-de güzel 
jakéséklé bir dójuk oldündan kendine bas vezir eder, dünjada 
birde kéz cojü varmés, onu-da nikjâ edüp kérk gün kérk geje dün 
japarlar; ölan anaséné-da janéna alarak fukaraléktan kurtu
lup olan ja  ömürlerini rahatla geçirerek jasarlar.
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85.
Evvel zamanda bir padisa varmés, dünjada hic âoğü olmadé 

icün geğe gündüz kederlenüp düşünür dururken her naslsa hanem 
sultan gebe kaler, dokuz aj on gün dejinğe bir kéz-cojuk do1 ur ur. 
Padisa sevi'iğinden ne japağa ne sasérarak jedi günjedi geğe do
nanma japar senlik eder, ondan sora bir süd-ana ile keze bir mâraja 
kojarak bunlaren hizmetine birde dade ajérup süd-ana çoğu emzirir, 
dade°-da jeniek içmek öteberi Merini japarmés. Aradan epejğe zaman 
geçer, masallarda tez gelir, kez dokuz onjaséna girdikte süd-ana jé  
már adan alérlar, bir hoğa tutup her gün keza okujup j  azmak ör etme 
başlarlar; kéz o ane kadar dünja jüzünü görmez, gündüz hoğasile 
ders okujup geğeleri dadésile jatérlar.

Bir müddette böjle gecinğe kéz onüc ondört jaséna kadar girer, 
günlerde bir gün dadésé jemek getirmek iciin mâradan céktékta kéz 
ağeb bunun désarésénda ne var deje jasték minder gibi sejleri bir 
biri üstüne jé ’up mârada kapu olarak tepe janié varmés, oraja 
éékar; vakitlerde-de kés oldündan buran buran kar jajor, ortalék 
kar ile örtülmüş, biri-de hajvan Uazlamés oldündan karén biraz jeri 
kézéi kan ile bojanmés. Kéz bunlaré sejr ederken öteden ikijolğu 
gelerek mâraja jaklastéklarénda biri öbürüne su karén bejazléné neje 
benzedirsin, öbürü-de Hüsni Jusufun teninin bejazlena benzettim 
der, jine ja su kanén kérmézélé neje benzer demestle o-da Hüsni 
Jusuf un jancCnén aléna benzettim söjler söjlemez kéz hemen bajélma 
der eğesine gelerek jine mâraja iner, kendi kendine ağeb bu nasl kimse 
dir-ki bu kadar bejaz tenli al janaklé dejerek olana ğani gönülden 
asik olur. Gün günden jemekten içmekten kesilüp sararup solmâ 
bas lar, dadésé bunun ne oldünu anlajamajarak korkusundan gidüp 
padişaha kézén /astalandéné /aber verir. Padisa bir evladé oldu 
icün hemen hoğa hekim alarak mâraja gelir, birde ne görsün kéz pek 
fena, padisa kézém ne oldun neren ârijor filan deje %astalénén aslén- 
dan sor ar s a-da kéz isi söjlemejüp bilmem sah babajém, öjle birden 
bire %astalandém derse-de padisa pek cok merak ediip baktérmadé 
hekim japmadé ilağ kalmaz, bir türlü çaresini bulamazlar. Hekimin 
biri sahém senin kézénén postaié gönül dir, hic başka bir sej dejl
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dem esile padisa ağajb, benim kezem dbdu do'alé dünja jüzünü gör
medi, gönül yastaléna nereden ürajajak, hekim-de siz onun dadé- 
sewtf s ékest érén, mutlak bunda bir is ólmaié dejinje sah kézén dadé- 

tenhaja alarak kézénén ne oldünu sorar, dadénén hic bir sejden 
yaberi olmadé icün sahdan korkusundan âlajup titreme baslarsa-da 
sana iic giin müylet, ja bunu söjlejejen jakod senin bojnunu vuru
rum dejüp jine mâraja gönderir. Zavallé ölüm korkusundan kézén 
eline aja na kapanup aman sultaném üc güne kadar senin yastaléné 
bilemezsem ólejem, bana ajérsan su yastalén neden oldünu bana 
söjle, ben-de senin derdine derman olurum. Kéz dadésénén âlajup 
jalvarmaséna dajanamajup isi témámén söjler, ondan dadé saha 
gidiip isi anlattékta ejvah ben kéz érné herne kadar esirgedirn-se jine 
böjle dertlere uradé, ne japalém bu-da Allahdan dejerek o Hiisni 
Jusuf-da bir sehir padisahénén ölu imis.

Sah ölanén babaséna bir kjad j azarak kézénén Hüsni Jusufun 
derdinden yasta olup dünjada-da ondan başka cojü olmadéndan 
oluna nikjâla almaséné jazar, o-da isi oluna yaber verin je olan bir 
mektub jazup içine bir ine bir iplik bir-de sáré japrak kojarak kézén 
bu iplik gibi injelse, inenin gözünden geçse, japrak gibi sararsa jine 
senin kézéné istemem demiş. Sah mektubu görüp okumasile gazebe 
gelüp diinjada böjle evlad olmadan olmamasé daha eji, ben onu o 
kadar eji olmaséné istedim, o ise kendini istemejen bir adama gönül 
verdi, bana böjle evladén lüzumu jok, sunun bojnunu vurun deje ğel- 
ladlaréna emr eder, onlar-da vurma götürürken anasé saha cékup ej 
padisahém bu kéz öjle-de öjle-de Hiisni Jusufun derdinden ölejek, 
madem sen-de gazeb ettin, bunu elimizde öldürmek sanéméza jakés- 
maz, bir sandea kojarak denize atalém, ölürse orda ölsün der, 
sah-da razi olur. Bir demir sandék japtérup kézé, ölanén gönderdi 
mektubu içine kojarak a'zéné ejije kapajup denize atarlar.

Sandék juvarlana juvarlana dalgalar arasénda gide gide sujun 
darpénmaséndan bir j álé kenaréna düşer ; o jalé-da Hüsni Jusuf un 
halasénén jalésé imiş. Kádén penğereden oturup denize bakarken 
denizde-ki sandé görür, halajéklaréné jollajup sunu denizden cékarén 
getirin demesile halajéklar kanğalarla sandé çeke çeke cékarérlar, 
birde hanémén önüne getirdiklerinde kapa'né acup bakarlar-ki mum
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jâ gibi sararmés, aj én on dördüne benzer bir güzel kéz oldünu görür 
görmez kar énén akié baséndan gidüp e jvah bu ğivarıa kim kéjmés 
deje sandéktan cékarup kéza gül suyu félan serperek biraz akiéné 
baséna getirirse’ de kézén zajjléktan azéné aérná halé kalmamés-ki 
lakérdé söjlesin. Kadén herne kadar sorarsa-da isi anlajamaz, hemen 
bir tas çorba getirtüp javas javas kéza corbajé iâirir; ondan kéz 
biraz daha davranarak kendinin nerede oldünu anlajamajup saskén 
saskén bakénér. Kadén kézjd'zém bu senin halén ne dir, sen kimin 
kézésén, hu sandé'a kojup seni denize atan kim dir félan deje kézén 
a* zené arar, onun-da akié baséna gelüp isi evvelinden sonuna kadar 
buna anladér, o mektubu-da gösterir; kadén ja öjle-mi, kézém sen 
hic merak etme, ben Hüsni Jusufun halasé-jém o bana jélda bir kerre 
gelir, bir hafta evvel burada idi, sindi gelmesine bir sene var demek 
dir, inşallah ben-de ona bir is japajém-ki o-da Örensin, sen hiâ me
raklanma, rahaténda ol, yastaléndan kurtulma bak.

Ondan epejğe vakit kéz orada oturup jer içer gejinir kusanér 
gezer jürür, yastaléndan bütün bütün kurtularak vüfudé jerine gelir; 
ölanén-da oraja gelmesi jaklasér. Kadén kézém Hüsni Jusufun gel
mesine bir hafta var, o baraja her gelişinde bir şerbet icüp biraz 
benimle görüşerek bir geğe bile jatmajup gider, sen o geldi vakit bir 
kat sáré urba verüp sunnaré gejin, ben sana Lejli-Nehar-Semsi-Ka
mer Dal-Jusufuma bir şerbet dejinğe sen bardak ile şerbeti götü
rüp eline verirken biraz sallajup dök, ejer seni domemeklimi jal- 
varér, ondan sora ben-de ona japajam é japarém deje Öredir, 
ondan jaléjé jokardan asa sar élara bojadér ; ölanén-da gelejeji gün 
kézé tepeden téma kadar sáré rubalarla gejdirir kusadér. Ölan-dér 
gelüp kapuju calénja halasé inüp karsulajarak bujrun olum yos gel
din sefa geldin deje içeri alér biraz oturup yos-pesten sóra el éérpa- 
rak Lejli-Nehar-S emsi-Kamer Dal-Jusufuma bir şerbet dejinğe kéz 
o sáré rubalaré bastan ajâ gejmis, elinde sáré rengli kupa ile şerbeti 
getirüp ölanén eline verirken birazé ölanén üstüne dökülür, halasé 
seni gidi kaype seni, kérk jélda bir is göreğek oldun, onu-da jüzüne 
gözüne bulastérérsén deje bir tőkém azarlajup kézén üzerine dome 
jürürse-de olan kézén nazéna salénéséna bin ğan ile gönül vermiş 
oldu icün aman halajém bu seferlik bana basla deje önüne durur,
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onun-da kézé döveğeji jók ja, sanké sucunu hasiamén gibi bir tőkém 
sözler söjlejerek jerine oturur. Ölanén ise içerisi dalé süpürgesile 
karésup aman halajém bu kézé nerede buldun, o-da ölum jeni aldém 
amma pek terbijesiz, ste böjle bir is göreğeji zeman beni cok kézdé- 
rup adetá soká atağa1 m gelijor; ölan-da jók jók elbet gittikçe her bir 
seji ójrenir, jazék-tér günah dir gibi halaséné gjoja kandér ér, biraz 
daha oturduktan sora kalkup gideğek olur amma jané-da orda kalér.

Uzatmajalém olan gider, her zeman jélda bir kerre gelirken 
alté ajdan sora halaséna /aber gönderüp geleğeni bildirir, o-da jaléjé 
al ile bojadér kéza-da bir kat al urba japar, ne edeğeni kéza evvelki 
gibi öjredüp bu sej er barda1 é bütün bütün elinden düşürerek kérma- 
séné söjler. Günlerde bir gün olan at çatlatarak sanké halaséna hié 
gelmemiş gibi öjle bir geliş gelir-ki söjlemesi mümkin dejl; halasé 
her vakit-ki üzere ölané karsélajup içeri alér, lakérdé félandan sora 
kézén serbet getirmesi icün el cérptékta kéz evvelkinden bin kat düzen 
ile türlü türlü kérélup ezilüp büzülerek şerbeti getirüp verirken elin
den düşürdü gibi bardak bin parça olur, karé-da seni gidi kaype, 
bunu her vakit japarsén, ne kadar öjretsem najile, senin kemiklerini 
kérup öldürmekten başka çare jók dejerek kézén üzerine géğélar. Kéz 
sanké korkmuş gibi j alandan düşüp baj élér, ölanén-da akié basén- 
dan gidüp halasénén eline ajana sar élarak bu sefer-de sucunun 
ba slamaséné jalvarér jakarér, güc hal ile kézgénléné durdurur ; on
dan cékup jine şehrine varérsa-da kézén güzelime vuruldu ile bera
ber halasénén-da öjle hérpalajup azarladé pek güğüne gider, kendi 
sevdîni-de utanmaséndan bildiremejerek geğe gündüz durup otura
maz. Bu sefer üc aj kadar geçer geçmez jine halaséna yaber gön
derir, karé seni gidi katér seni, sen bu kézé görmeksizin öjle mektub 
jazarak elin bir tane çoğunu denizlere attérmaséné sana öjredejim, 
bak gönül nasl sej dir, sen-de anlajasén dejüp kézé bir büjük yasta 
kéléna kor, jata nén alténa jufka dösejerek kézém Hiisni Jusuf ge
lin ğ e senin yastaléné söjlerim, o sindi seni janéndan zijade sevijor, 
işitti gibi deli divane olur. Ben herne kadar jüz göstermejerek varsén 
ölsün gebersin deje bir takém söjlenirsem-de o bana jalvarup jazék- 
-tér günah dir gibi hekim hoğa getirmeji ister, senin janéna gelüp ne 
oldünu sorar, sen-de hic kendinde dejl-sin gibi jatakta bir bir jana
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kéméldanarak inleme basla, ondan sör as ma kar esma dejiip isi pisi- 
rirler, kona'é-da bütün sijaha bojader.

Az geçmeden ölan jine bir geliş gelir-ki evvelkinden pek cok 
telaşla kapularén halkalaréné koparérjaséna çalar, nejse içeri gir
dikte şerbeti bir başka halajék getirince, kona nda sijâ bojaséndan 
ölanén ici bulanup öbür kézén ne oldünu halaséndan sorar, o-da 
brak su musibeti ne olağak, hané öbür sefer geldinde size şerbet ge
tirirken barda! é düşürüp kérmad é-mé - idi, ben-de üzerine jürüdüm 
icün ödü pátiaméi, o gün bu gün-dür yasta, arték kurtulmaz ölecek 
der demez ölanén akié baséndan gidüp aman halajém o ölürse ben-de 
sâ kalmam, hem jazék-tér hic olmazsa bir hekim getirelim, belki 
çaresi bulunur deje kézén janéna cékar, o-da hemen ölecek derecede 
jatd serilmiş, solü bile sejrek sejrek cékar. Ölan bu halé görünf e 
kézén janéna vararak ne oldünu neresi a'rédéné sorunca kéz pek 
düşkün hal ile inlejiip bir bir jana dönünğe alténda-ki jufkalar 
cétér-cétér ettikte ölan ejvah ne kadar fenalasmés-ki kemikleri 
bile kuru dal gibi kérélijor, hemen mendilini cékarup alajup fer- 
jad etme baslar, ejvah halafém keşke ne bunu bana gösterejdin 
ne-de buna hem bana kéjmajajdén dejüp kendini jer den jer e çarpma 
baslajénja halasé kendisinin kéza jazmés öldü mektubu cékara- 
rak eline verir. Ölan-dér kjődé okujunja isin ne oldünu anlajup 
aman sultaném ben ettim sen etme, bir sej dir japtém, bana bâ'sla 
deje bir takém özür diler, kéz-dér zaten ölanén askile kebab olmuş, 
vatanéndan anaséndan babaséndan ajrélmés bir asik biçare oldün- 
dan o-da ölanén bojnuna sarélup şükür Allaha-ki beni dünjada sana 
kavuşturdu, su balda ne yastálém var ne bir sej dejinje dünjalar 
ölanén olup halaséna pek cok jalvararak ettiklerini ba slamaséné 
hem-de bu kézé nikjahla alafané söjler. Ondan bir aja kadar gelüp 
kézé alarak kendi şehrine getirmeklini bildirüp cékar gider, isi baba- 
séna bildirdikte razi olmaz; ölan ise kézén sálé ile sâ oldündan e jer  
onu almazsa kendisinin-de telef olaja né herne kadar söjlerse-de ba
hasé jüz göstermez. Ölan kézén derdile günden güne fenalasup adam 
kéléndan cékma baslar, büjük bir yasta olup döşeklere serilir, öte 
beri hekim hoğa gelen giden hesabséz; ölanén yastalé çaresini düşün
mekte olsunlar sezade günün birinde bari ben öle jeni, biraz yas bay-
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e ej i gezejim deje lalaséné alarak hals ez hals ez inleje ékéslaj a sár aj- 
dán cékup giderlerken jolda bir koğa karéja rast gelirler, kadén cok 
eytijar olup beli bükülmüş üc adémda bir oturup dinlenir, dejnejini 
kakarak sümünü çekerek, gözlerinden jas sacup eytijarlena âlajarak 
giderken olana rast gelir. O-da ondan beter yasta kele ile halséz hal- 
sez gitmekte oldündan karé ej o’ul ben ise eytijar-ém, bir aja’m 
çukurda düitüm deje gidijorum, senin bu gençlikle derdin ne-ki ben
den betersin demesıle olan içinde bulunan ask ateşini hic olmazsa 
biraz söndürürüm ja artérup bütün bütün kendimi bitiririm huljasile 
isi karéja annatmâ baslar. Karé-dér sezadenin söjlediklerini dinle
dikten sora ah o'ulğâ' zém, nekadar olsa senin sevdin Nar kézlaré 
gibi güzel olamaz, bari bu kadar sevda cektıne göre onlara asik olsaj- 
den jeri var dé, benim-de bir sej deme dilim varmazdé gibi lakérdé- 
laré söjlemesile ölanén akié bir yos olup evvelki askéné unudarak 
Nar kézlarénén nasl sej olduklar éné düşünüp merak etme baslar. 
Sözü késsa keselim bas árétmajalém, karédan ajrélup yas bayéeje 
vardéklarénda herne kadar türlü türlü â'ğlar çiçekler sarél-sarél 
havuzlara akan sularé sejr ediip, öten kuslarén sedalaréné dinleje 
dinleje hja oturup kjd gezinirlerse-de Nar kézlarénén lakér désé-da 
bir türlü akléndan cékmajarak gittikçe jeni bir sevdaja ürar.

Biraz geétikte baycede-de rahat edemejüp jine saraja gider, 
bir iki gün daha gecinğe sevdasé gittikçe artma baslajénja sah ba
busé olunun yastalé geçmiş sanarak janéna ca rup bir takém kandé
ré j é  lakérdélarla o sejlerden ölané váz geçirmek gibi bir takém 
lakér délar eder se-de sezade ej babajém, ben o dertten kurtuldum 
amma sindi jeni bir bela ja üradém, bunu gidüp araja araja bulma- 
déktan sora bu dünjada bana jasamak haram-dér demesıle padisa-da 
Nar kézlaré ne demek, nasl sej olduklaréna cok merak edüp sezadeje 
gidüp aramasé iâün izin verir. Bunlar lala sile jükte hafif pahada 
â’r jol tedarini görürler, birer ata binerek şehirden taşra cékup ver 
elini Nar kézlaré deje ceküp giderler.

Az giderler uz giderler dere tepe düm-düz giderek alté ajlék 
jol giderler, olan hem yastalék halsézlé ile hem-de jol jorgunlündan 
takate kalmajarak gitmekteler-ken aksam-da olma baslamés bir ceéme 
baséna varérlar, onda bir koğa kar énén su dőld ur dunu gör melerile
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selam vererek janéna varérlar, o-da bunlarén nereden geliip nereje 
gittiklerini sorar, sezáde nineğim biz jolğu-iz, bu aksam sende mü- 
safir olalém, bizi baréndér, sabálajén jine gide3 ek jolumuz var-dér 
dejinğe koğa karé aman olum benim bir kulibem var, basém içerde 
ajaklarém désarda, sizi aténézla félan konuklama jerim jok dedikte 
sezade bir avuğ altun cékarup karéja verir. Ko$a karé altunlaré 
görür görmez evlad faklar ém jerim-de var jurdum-da var, bir geğeğik 
ne olur, nasl olsa geçer deje bunlaré alup evine götürür, ondan biraz 
jemek iémek lıazirlajarak karénlaréné dujururlar; oturup dereden 
tepeden konuşmaktalar-ken karé bunlaren nereje gideceklerini sorar, 
sezade nineğim ben Nar kéziaréna asik-im onlaré arama gidijorum, 
ağeb onlar nerede bulunur demesile koğa karé olum onlarén jeri bu
rája dokuz ajlék jol-dur, hem-de bütün beklejenleri dev dir, oraja 
gitmek pek güâ-tür, gel bundan váz geé, sora seni öldürürler, gene
line jazik olur, sana analék iciin söjlijorum sora pişman olursun, 
geri dönüp joluna git, ste bu kadar söjlerim derse-de ölanén a éké gün 
günden artmakta öldü icün koğa kar énén söjledi lakérdélar hié kjar 
etmez. Nej se kalkup jatérlar, sabâ oldukta biraz kâve âibuk içtikten 
sora gitme kalktéklarénda karé o’ulğüm bundan dörd ajlék j  ol gitti- 
nizde bir biijük da'a varérsénéz, onda o Nar kézlaréné beklejen dev
lerin anasé var-dér, bak ondan bir jol Öjrene bilirsen belki ele gedi
lirsin joksa başka türlü çaresi jok-tur dejinğe sezade jine karéja bir 
avuğ altun verüp lalasile atlaréna binerek jola düzülürler.

Masallarda tez gelir, biraz vakit gittikten sora uzaktan bir 
jüksek dâ görünür, bakarlar-ki jangén var gibi ateş janijor, kézgénié 
iki satlék joldan adam jakağak, onlar bir türlü ilerülejemejerek ne 
tarafa gideğeklerini sasérup kalérlar; dev anasé-da pek küçük bir 
sej-mis. Hemen bunnaré görünğe elini uzadarak iki satlék joldan 
raftan limon alér gibi kulaklaréndan tutunğa ikisini-de jané baséna 
getirir, bunlar bir j  andan kulaklar énén ağ és én dan, birde ateşin kéz- 
génléndan amanén jandék bittik deje cárééa hajkérééa ölüm korku
sundan akéllaré baélaréndan gidüp aman nineğim deje dev karésé- 
nén bojnuna sárélérlar, o-da ej o'ulğâ'zém %os geldiniz ejer siz bana 
anağem demejejdiniz, ikinizi-de su atese atardém, sezade-de sen-de 
bize o'ulğâ'zém demejejdin éu demir asam ile seni jere kakardéjn
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der. Ondan dev karese sordukta Nar kézlaré iâün jola düştükle
rini söjler, kare ej ölüm o Nar kezlare bir bayce idinde â'ğda üc 
tane dir amma onlar e gidüp almak pek giic-tür, benim jedi tane 
olum oranen bekçisi dir, sindi siz buradan gittinizde o bayceji gör
meksizin benim büjük olum sizi üc sâtlek jolda görerek benim 
jarıema geldiniz gibi perçeminizden tutunca janéna götürüp kojunğa 
jaré belinize kadar jer e gömülürsünüz. Álén su üc kelé, birini bir 
tarafa birini bir jana ücünü-de etrafénéza até verin, o vakit 
benimle görüstunüzü o anlar, ben sizi nasl evlad ettimse o-da kardas 
edinir, söraséné ondan öjr enir siniz demesile bunlar kéllaré alap jine 
jola girerek otura kalka gitmekteler-ken Nar kézlarénén bahçelerine 
bir iki üc s ât lék jól kaldékta devin büjük ölu görüp bunlaré sacla- 
réndan tutunğa jané baséna kojup göbeklerine kadar jere gömer. 
Bunlarén akéllaré baslaréndan gidüp ne oldnklaréné bilemezler, he
men jan korkusile karénén verdi kéllaré etrafa attéklarénda anala- 
rénén evlad edindini anlajarak ej kardasléklar sizin buraja gelme
niz ne iâün dir deje sorar, onlar-da isi anladérlar. Dev midi burdan 
jarém sat gittînizde önünüze bir bayce gelir, onun kapusu önünde bir 
deşme olup iki muslü var-dér, birinden kan birinden irin akar, iki- 
niz-de onlardan seve seve iâüp oh ne güzel su imiş dejesiniz, sora 
kaplıdan girdinizde bir aslan birde köpek vardér, köpejin önünde ot 
aslanén önünde kemik durur, kemikleri köpeje otu aslana verdinizde 
onlar size ilişmez, daha ilerü vardénéz zaman bir jadé kar és é otur
muş baséné tarar görürsünüz, gidüp ikiniz-de onu bitler baséné 
jékarsanéz o-da size ilişmez, sora o Nar a jéné buhursunuz, üze
rinde üc Nar var-dér onnaré koparup döndünüzde bir célék dir 
kopar, ğadeja aslan ile köpeje öesrneje sizin tutulmanézé söjler- 
ler, siz ise hic ardénéza bakmajarak koşup gelesiniz demesile bunlar 
jolu tuttururlar.

Gide gide birde bayce janénda-ki cesmeje varérlar, akan kan 
ile irinden üc giin su içmemiş gibi kana kana icâp oh ne güzel su 
ivıis derler, ondan bayce kapusuna varup devin dedi gibi aslan ile 
köpejin önlerinde-ki jej eğ ekleri dejistirirler, daha ilerü vardékla- 
rénda jadé karésénén janéna gidüp baséné bitlej erek jékarlar temiz
lerler, ondan Nar â'ğénén janéna varup Narlaré gördükleri gibi
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gözleri kamaşarak â'gen narlarén nasl sej olduklaréné görmejüp*el 
jordamîle aranup taranarak narlarén üéünü-de koparérlar, tabané 
kaldérup kosa kosa gitmekteler-ken kijamet kopar gibi jade karéséna 
tűt deje bcCrérlar, o-da oh neje tutajém bunğe senelik kirimi onlar 
temizlediler ben tutmam dedînde bunlar jine jollaréndan sasmajup 
bayce kapusundan cekarken aslan ile köpeje bâr eşeler sa-da onlar-da 
jej eleklerini bulduklarîcün tutmazlar, cesmeje haj kér élér o-da bunğe 
vakit dir benim sujumdan kimse içmedi, onlar ne güzel deje kana 
kana içtiler ben-de tutmam dejinğe bunlar devin janéna varmadan 
jolda sezade aman lala sunun birini keselim bakalém içinde ne var. 
Hemen hançerini éékarup naré kesinğe ajén on dördüne benzer jeni 
gelin gibi gejinmis kusanmés elmastan Cevahirden donanmés bir 
kéz-ki görenin jané kalmaz, aman sezadem tut demesile kéz düşer 
bajélér. Bunlar ne j  ap ağ aklar éné éasérmés, basé uğunda dolasup 
dururken kéz erije erije kan ile irin olur, ejvah ne japték keşke kes- 
mejejdik gibi pişman olurlarsa-da is isten geéer, sezade ej lala bunun 
bir jolu ólmaié, arték bunlaré kesmejelim deje devin janéna varérlar. 
Dev hané bakajém narlaré kopara bildiniz-mi, onlar-da beli kardas- 
lék kopardék amma dajanamajup jolda birini kestim, íöjle oldu böjle 
gitti en sora kan ile irin oldu, dev gördünüz-mü bir kerre, hié adam 
bilmedi seji böjle japar-mé, siz bu narlaré alup bayceden éékténézda 
o çeşmeden süt ile bal akijordu, e jer ondan icmis olsajdénéz bunna- 
rén her biri birer kéz olurdu, sindi varén o çeşmeden süt ile baldan 
için amma aman ne fena su dejiniz, jine dönüp buraja gelin dedînde 
olan lalasile varup çeşmeden akan sütten baldan içerek olan ne fena 
su imiş derse-de lalasé evvelki gibi oh ne güzel su demiş. Bunlar bir 
birlerinden yaberleri jok af jine devin janéna varérken sezade tutup 
narén birini daha keser, evvelkinden daha güzel bir kéz cékarak o-da 
düşer bajélérsa-da biraz vakitten sora ajélarak ajaklaré tutmaz olur 
derken bunlar kézé sértlajarak doru devin janéna geldiklerinde ej 
kardaslarém jine isi ters japténéz, iste lalanén janlés sojlemesi bu 
kézé sen janéndan kurtardén amma o topal brakté, sindi buradan 
anamén janéna gittınizde o sizi gözlerinizden öper, siz-de ona birer 
tokat vurunuz, ejer japmajağak olursanéz sora sizi ateşe jakar, hem 
benden selam edin, Nar kézénén sáléné bá'slasén dejinğe bunlar

JIúnos, Oszmán-tör. népkölt. gyűjt. II. ^
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Allaha ésmarladék dejüp jine jola girerek dev kar işenen janina 
varirlar.

Olunun dedi gibi hepsini japup gitmeleri iâün izin isterler, dev 
karese o jakte ateşin külünden bir avuğ verüp olum bu nare keseğen 
vakit külü üzerine ekerek sora kes, joksa bu-da bir jan i eksik olarak 
cikar, sora bir daha çaresi bulunmaz dedikte bunlar jine atlarina 
binüp o koğa karinin evine varirlar;  bir geğe orada konuk olup 
ertesi gün sabdlajin iikup ver elini Jemen eli dejüp çekerler. Ma
sallarda tez gelir az vaktin içinde kendi şehirlerine varirlar, bun- 
lari gören padiéaha mü&deği gider, éah anasi ölanin geldlne pek 
âok sevinerek üâ gün senlik japarlar, sora o nari kül ile kestikte 
birde ne görsünler öbür kizlarin ikisinden-de bin kat güzel, görenin 
aklini alir, dünjada hiâ esi görülmemiş. Ölan kizin güzellile günde 
bin türlü ask denizine dalar âikar, bir türlü jüzüne bakma dojamaz, 
her görüşte bir türlü sarlós olur ;  ondan o topal kizi lalasina, beri- 
kile halasinda-ki kizi-da getirterek kendisine nikja ettirüp kirk gün 
kirk geğe dün japarlar.

86.

Bir varrni s bir jokmué evvel zamanda bir ana kiz varmiér 
bunlar gajet fakir olup sabâdan aksama jejeğekleri iceğekleri bulun- 
mazmis. Nejse bunlar sabâlajin barinmalari icün edine bilmiş 
olduklari bir kulibeden cikarak olduklari şehri aksama kadar dola- 
sup öteden beriden jejüp iâeğeklerini elde ederek jine evlerine gelir
ler. Bu jolda hallanup geçinmekte olsunlar günün birinde kizin 
anasi cokjasli oldu icün âektikleri zahmete dajanamajarak yastala- 
nir, disari cikmâ vakti kalmaz, kiza ej coğüm bu gün gitme hi& 
halim jok, bari bu günlük sen git-te bir parça öte beri sej bula bilir
sen bu gün onunla idare ediniriz, jarina Allah kerim dir filan de- 
mesile kizğaz ne japsin ğanindan bikmissa-da sâ oldukça jemek 
icmek-de istenir, bojnunu bükerek aman ja  rabb sen bize aği dejüp 
âlajarajc gözlerinden jas jerine kan sacup ah vah edüp gider.

Epejğe büjüğek, güzellikte-de essiz bir kiz oldündan herne ka
dar eski-piİ8kü rubalar iiindıse-de görenin gözleri aj görmüş gibi 
ferahlanir, orasi lazım dejl ja, kiz kendi haille sokaklari gezüp
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dolaşarak utanup sékélmaséndan anasé-da janénda bulunmadé ióün 
rast geldi adamlar én her birine jüz kézdéramaz, bazi fukar aléné 
söjlejüp para jejeğek isterse-de hiö ténmazlar; o gün kendi-de ağ 
kalér. Aksama kadar gezmekten o-da yasta gibi olup bütün bütün ici 
ğosarak tanréja sénup hic bilmedi bir jola girmiş dalgén gider, kendi 
derdini düşünmeden nereje gittlni anlamaz; bir müddet gittikten 
sora aksam olmuş, ortalék kararma baslajénfa akié baséna gelerek 
ejvah ben nereje gidijorum, buralaré hic bildim jok, bu gün hakk 
bana jardém göstermedi, %anémdan-da usandém, bari ölsem-de kur- 
tulsam gibi bezginlik getirerek jine jolu brakmaz gider, en sora o 
gitmede olsun geğe-de olur. El ajak çekilmiş, hic bir seda işitmez, 
ejvah dalar basénda kaldém, anam evde, beni dalar basénda kur d 
kus jejeğek, o zavallé kézém jejeğek getireğek deje bekler, tanrédan 
jalvarup ja  ğanémé al ja  beni bu dertten kurtar deje sézlanup bir 
düzüje gider.

Az gider uz gider jürümekten ağUktan takaté kalmajup hemen 
bir jere jékélér, kendi kendine bir müddet oturup düşünmekte iken 
bir ujku bastérarak ujur kalér, düşünde kendini jine jolda alajarak 
gider görüp bir bâ bahçelik jerde önüne ak sakallé bir pir cékmés, 
bir elinde asa, bir elinde tespih éeküp gider. Kéz bunu görünğe eline 
ajâ'na sarélarak aman babağém anam evde yasta jatar, ben jejeğek 
bıdmak üzre jola céktémda jolumu sasérup dalara düştüm, sen bana 
afé, doru jolu göster deje bir cok dlar sézlar; mejer o adam liézér 
imiş, kéza dönüp belinde sokulup bir kac dejneklerden birini kéza 
verir, bunu al-da her nereje gidersen hic korkma, bu sana jol göste
rir demesile kéz kendi kendine eytijar buja, bunamés-mé ne dir, bu 
dejnekten ne olağak, beni baséndan savdé dejerek kendi haline ajé- 
nup hénckéra hénckéra alajarak ujkudan ujanér, birde bakar-ki sabâ 
olmuş. Gördü sejlerin düs oldünu düşünür dururken birde ne baksén 
o adamén verdi dejnek jané basénda durijor, ağeb jorgunlukla ben 
kendimi ujur-mu sandém, diis deje görüp-te düsiindüme bakélérsa bu 
dejnejin burada bidunmasé olamazdé, ben ise o adamé bir başka jerde 
gördüm, elbet bu jine düs-tür amma bu dejnek nereden geldi, ağeble- 
neğek bir sej. Her nejse düsse-de Allah gerçek etsin, bu-da belki

5*
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Allahdan bir sej dir, dér bir sej dejlja, elimde tutup giderim, belki 
bir jerde lazim olur dejerek oradan kalkup jine jola girer.

Gidüp dururken dejnekle öteji beriji carpup kurfalast ér érken 
önüne bir arab cékar, emr et sultanim ne istersin dejinğe kez korka
rak aman bu %érséz-mé-dér ne dir deje kendi kendine korku ile durup 
karselek veremez, arab jine tekrarlajup sordukta kézén akié baséna 
gelerek her nejse bu dejnejin marifeti ólmaié, bakajém sunu bir dene- 
jim, %ajérlé ise sindi belli olur. Hemen araba karnim ağikti jejefek 
getir dedikte arab peki efendim dejüp gitmesile jine gelmesi bir olur, 
kéz birde ne baksén arabén basénda bir tabla âika gelir ; kéz otura
rak tablajé jan i baséna alér, içinde jirmi tane sahan var, kapakla- 
réné birer acup bakar-ki so'uk séfak, tatlésé tuzlusu hepsi tekmil, 
ömründe öjle jemekler ne görmüş ne jemis, sasérup hangéséna bana- 
ja'né kajb eder. Nejse ötekinden berikinden biraz jer  se-de sevinme
sinden dojar, jine dejneji jere vurup arabén gelüp-te tablajé aidini 
görünfe ha sindi Allah bana verdi, mejer bu dejnejin isleri varmis, 
sindi ben-de öjrendim dejerek oradan kalkup biraz gittikte önüne bir 
büjük saraj gelir. Biraz saraja jaklasir, birde ne görsün saraj kapu- 
sundan kézén jaklasté jere kadar iki keddije eli bajrakli, asker gibi 
ğübbeli kavuklu adamlar dizilmiş, o jeniek getiren arab-da bujrun 
hanim efendi dejerek kézé saraja davet eder ; kéz ise birden bire ne 
oldünu anlamajarak bunda-da bir is var, ja  ele geçtim jahod kisme- 
tim ilerledi, bakalém sonu neje varér deje hic tetmi bozmajup doru 
saraja girer. Saraj kapusundan içeri girüp sana soluna baktekta 
jine iki tarafa dizilmiş halajiklar, güzel güzel huri gibi kizlar, onla- 
ri-da görüp geçerek mer dümenden jokar é cékar', karséséna gelen acek 
kapulu bir odaja girerek birde-ne baksén o odanin orta jeri bir güzel 
havuz, içinde turna gözü gibi su bir jandan fiskije suju odanén tava- 
néna cékar ér, havuzun etrafénda türlü türlü a jlar çiçekler, minder
leri sandaljeleri elmas ile işlenmiş ğennet evine benzer. Kéz bunlaré 
görüp sasér mas éndan ke'iıdi üstü baséné unutmuş, birde odanén içinde 
bulunan büjük bir ajnede ’kendini görerek çoban kélénda üstü basé 
sim-sijâ, ejvah bu kadar beni karsélajup buraja getiren asker, kézlar 
su haléma a j eb ne dediler, o kadar akié m sasmés-ki ne kadar sejler 
gördümse hep su dejnejin isi dir, akléma gelmedi-ki kendime bir
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temiz ruba getirtejim. Hemen dejneji jere çalarak arabén geldıni 
görür, hajdé bana bir kat temiz ruba getir dejihge arab gidüp tez 
elden elinde boyca odağa girer, kéz boycajé acup bakar-ki buz gibi 
elmaz islemeli, bakma gözler kamasér bir takém gejim rubasé, hemen 
üstündekileri cékarup atar, kendini biraz silüp temizlenerek onlaré 
jokardan asa gejüp kendini donadér. Ödanén içinde gezinüp öte beri 
sejleri sejr etmekte iken jine karné ağ ék ér, arték öğrendi ja, dejneji 
vurup jemek gelir jer içer, uzatmajalém arték rahata düsünge herne 
kadar tanréja duadan geri kalmazsa-da birde anaséné yasta yasta 
brakup jola cékténé yatirlajénga ejvah anagém hala benden jejeğek 
bekler, ağeb öldü-mü káldé-mé ne oldu, jine rahatém kalmadé deje 
alajup sézlamd baslar, kjd âlar kjâ düşünür, öjle derken aksama 
kadar ujur kalér.

Meğerse o saraj peri padisahénén olunun imiş, aksam olduğa, 
olan sarajéna gelüp odaséna girdikte kézén jüzüne bakar bakmaz 
bin ğan ile asik olur, çünkü kézén jüzünü sejr etmekte iken ölan-da 
ujur kalér, birde aradan epejğe vakit geçtikte kéz ágé ágé ujkudan 
ujanér, birde ne baksén janénda gül benizli püskürme benli, gihan 
güneşi gibi bir őlanén jatténé görür görmez o-da gani gönülden ask 
derjaséna dalup cekar, düşer baj élér., Biraz zemandan sora ölanén 
akié baséna gelüp kézé-da ujandérarak kim oldünu sorar, kéz gördü 
gibi isi ölana anladér, ölem ise o vakte kadar nige kézlar güzeller 
peşinde dolasmés amma bunun gibisini görmedînden ej sultaném. 
ben seni gani gönülden sevdim amma biz peri-jiz, sen ise adam 
ölu-sun, hajdé seni bahama götürejim, ejer izin verirse ölünge- 
jedek seninle sefada oluruz, ejer razi olmazsa seni-de öldürür
ler ; razi isen hajdé gidelim demesîle kéz ölanén ask ateşinde 
kavrulmakta oldündan ölüm korkusu félan yatéréna gelmejüp  ̂
sezadem senin jolunda bin ganém olsa hargarém dejinge olan 
bunu alarak doru babasénén janéna götürür. Padisa kézé görür 
görmez adam olundan oldünu anlarsa-da güzelime bakénga akié ba- 
séndan gider, olan isi öldü gibi babaséna anladér, padisa ej ölüm 
sen bunu nerde buldun, ben insanda dejl bizim ginsimizde bile böjle 
bir güzel daha görmedim, sen bunu kendine alma'é istersin amma 
sora bundan bize bir zarar gelmesin, çünkü adam olunda gadé cok-
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-tur, bir sej japarsa bütün tağemeze taytémézé da*dér, buraiaréna 
güvenirsen, madem-ki dilijorsun ben-de ğandan dilekle sana bunu 
nikjahla alérém. Ölan ise kézén jolunda ölmeji kurmuş, ej babağem 
ejer bana zarar gelirse-de bundan gelsin, ben onu almajağak olsam 
jine ölümden kurtulmam, bari ölürsem-de onun aské jolunda ölejim, 
bizim télésémlé rubalarémézdan bir kat ona-da gejdirdimiz halda 
kendinde öjle bir büjü japmak félan sejleri varsa onlaré japamaz, 
bir vakit denemiş oluruz dejinğe sah-da razi olur. Hemen kendi 
adetleri üzre kézé olana nikjâ ederler, arték ne kadar olsa adam 
okullar énén japtéklaré dünlere benzemez ja, kendi adetleri üzre japar- 
lar jakéstérérlar, dünleri bitinğe kéz ile güvej girüp müradlasérlar, 
kéz o geğede gebe kalarak vakté gelinğe bir erkek coğuk do'urur.

Coğü emzirüp büjütmekte olsun belli ja, coğuklar küéüklükte 
durmaz ejlenmez, her dem vrank vrank alar, kézén-da bazi geğeleri 
coğün őlamaséndan rahatséz oldünda aman ja rabb bu analék ne 
güc sej-mis, bir coğü büjüdüp mejdana getirmek ne müsgül-müs, ah 
elbet benim-de anajém benden kim bilir neler çekti, ejvah ben ana- 
mé-da unuttum, kendi rahatlemla onu yatérémdan cékardém, ağeb 
ne oldu öldü-mü sa-mé, o fakirlıle ne ballarda kaidé deje akléna 
gelüp coğuk bir jandan hajkér ér kendimde içini çekerek hüngür hón- 
gür olama baslar. Sabahadek uzunğa âlajup sézlamakla oturmada 
iken sezade ujanup kézén dlajéséné görür, hemen dap-turu olup kéza 
ej sultaném derdin ne-ki böjle âlajorsun, senin gözünden dökülen bir 
damla jas jerine dereleri kanémla doldururum, aslé ne dir söjle deje 
kézé zorlar, o-da dünjada bir anajö'zé olup yasta hem-de fakir ha
tânda brakténé, onun yatéréna gelmesile mayzunluk çökerek őladéné 
olana söjler. Olan aman sultaném bu pek kolaj sej dır, onun iéün 
senin őladéné istemem, sen bana söjle anan nerde ise sindi gidüp ge
tiririm demesîle kéz bilmem-ki buraja uzak-mé jakén-mé, benim şehrim 
félan jerde, onda bir ufak kulibemiz vardé, ejer sa ise anajém orada 
dir, joksa ölmüs-tür, benim rdhatlémé istersen bir kerre gidüp jokla. 
Ölan-dér bir kerre jeri tepüp oradan kajb olup gider, ani-de kézén 
dedi şehre var ér, bir dolasup dolanup o kulibeji bulur; sabâ erken 
imiş, kapusunu çalarak eytijar kadmğaz inleje ékéslaja kim dir o, 
aman aman jerimden-de kalkağak hatâm jok, kendi kendine kim bi-
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lir ne münasibetsiz adam dir-ki bu vakit kapumu çalar, bilmez-ki 
ben j  erimden kalkma iic boğurgat ararém. Nej se sürüne sürtüne 
gelüp kapuju acar bakar-ki bir deli-kanlé olan, ne var o'ulğüm jan- 
les bir kapu caldén galiba, ne istersin dedikte olan ananem hic bir 
sej istemem; jalénéz seni alup götür eğem, koğa karé ah evladğem 
ben surdan suraja gitme ğan verijorum, seninle nasl gide bilirim 
derse-de olan valideğim sen korkma, ben seni jürütmem, ejer bir ala- 
ğun varsa al liajdé durma vaktém jók, o-da evladém benim bir kérék 
canam bile jok, senin-de kim oldünu bilmejorum, öjle-de öjle-de 
ğanemdan bezdim, dünjadan békkénlémla ür asmakta-jém, ne ede- 
ğeksen hazér-ém demesile olan karéjé salla sért edüp omuzladé gibi 
jine jeri teperek doru kézén janéna gelir. Kéz anaséné görür görmez 
vah anağém bunğe zeman dir sana hasret kaldém, hele cok şükür 
Allah jine kavuşturdu, sinden sora öldüme gam jemem dejüp sevi
nirken karé sasérup bakar-ki kézé ğennet gibi bir oda iéinde önünde 
altén beşik, içinde melek gibi bir coğuk ninni söjlejerek ujudur, ken
dise huri gibi gejinmis, ne dejüp ne edeğeni sasérup saskén saskén 
bakarak kézém sen beni brakup nerelere geldinx ben hem fakirlik 
hem-de senin sevdamla gümbegün ahvah ile gecirüp bir kerreğik dün- 
jada görüşmeji hakktan dilejüp dururken hele elhamdül-lillah bu 
gün sana kavuştum, kézğazém burásé ne dir, sen buraja nasl iristin 
deje sorarsa-da kéz anağém hic ténma, ne oldümu ben-de bilmejo
rum. Kéz evden cékup tâ oraja gelinğejedek ne olup bittıse hepsini 
bir bir anladér, kadénzá'z hajran olarak kalup ondan kéz anağem 
karnén ağ-mé dedikte o-da ah evlad$ém üc giin-dür hic ekmek lok- 
masé jemedim demesile kéz el cérparak bir tabla jemek getirtir, 
kadenğaz ömründe öjle jemekler görmemiş, hem-de ağUktan içerisi 
kararmés oturup ana kéz güle ojnaja temiz karénlaréné dojururlar, 
ondan rahatlasup ona-da bir kat urba gejdirüp temizlejüp paklar, 
ölüp ölünğeje kadar eski fukaraléklaréné unudup rahatla jaéajarak 
tanréja dua ederler.

87.
Bir varmés bir jokmus vaktile bir büjük padısa olup ba%ceje 

pek meraklé imiş, japtérmés öldü bir baycesinin içinde dil ile tarif
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olunmaz türlü türlü â’ğlar mejveler çiçekler arteh deme gitsin, jalan3 e 
ğennet gibi imiş, kendisi geğe gündüz bayce ile üraser, hem-de jetis- 
tire bilmiş oldu türlü türlü çiçeklerin hic bir jerde bulunmamaséne 
kendinğe kurarmés. Bununla ürasmada olsun günün birinde geğele- 
jin baycede bulunan köşkünde oturup kendi kendine bir takem hul- 
jalarla vakit geçirerek düşünüp dururken ujku bastérarak dalgén 
dalgén oturmakta bulunmuş, bu zemanda jedi tane güverğin bayéede 
bulunan havuz kenarenda-ki güllün dallaréna konup bir â'zdan —  
adam oluna doğum olmaz, Gül-kézlaré elde bulunmaz, ask jolunda 
gezenin, gülü japra'é solmaz —  dediklerinde kanadlaréné cérparak 
uétuklaré ande sah dalgénléndan bir hejeğan ile kalkup herne kadar 
ujku arasénda kuélarén söjledî lakérdélar kula’na gitmiş amma ken
disi dalgén öldü iéün ne oldünu-da anlajamaz, ağeb düs-mü gördüm, 
bu nasl sej dir deje merak edüp köşkten inerek bayceji gezinüp dola- 
sérken havuz kenar éna jaklasér, birde ne görsün o kuşlar én kondu 
dallarda jedi tane gül acmés amma sah ömründe öjle gül görmemiş, 
her biri tabak gibi acélméé kokusu ğihané bürümüş, sah-dér onnaré 
görür görmez saryos gibi olup oldu jerde j élér kalér.

Bir vakitten sora kendine gelerek ajéldékta içerisinde bir ateş 
pejda olup cajér őajér janmâ baslar, ujku-mujku kalmaz, sabaha ka
dar havuz basénda oturup güllerin güzellini sejr ederek her birine 
bir türlü mâna verir. Sabâ olup ortalék á'rdénda kendini ğennetten 
gelmiş sanarak hurilerle görüşmüş-te her birinin askéndan çaresiz 
kalmés gibi deli divane olur, zaten her gün bayce meraklésé olup öte 
beri jetistirmek kendisini sasérdér; aksam olunğa jine böjle olur, 
uzatmajalém üc geğe séra vardé, kuşlar her kondu dallara türlü 
renklerde brakmés olduklaré gülleri görerek sahén durup oturmâ me- 
ğaU kalmaz. Elbet ben gidüp bu Gül-kézlaréné arar bulurum deje 
efkjar edüp tağéné tayténé büjük vezirine brakér, kendi jalénéz 
hasé,na kéléné dejistirerek biraz para alarak jola cékar, sejjah gibi 
dâdan da'a asup giderken günün birinde bir dere baséna varér* 
Onda biraz oturup dinlenmekte iken, karsudan bir tazé köpeji sejr 
edüp geldini görür amma sahén janéna jaklaşmaz, o jana bujana 
koéar sécrar jine geldi jola gider; sah kendi kendine buralara 
jakén bir jerde ja  av j é  var ja  bir jakén şehir ólmaié dejerek kâve
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cibünu içtikten sora jerinden kalkarak jine jolu tutturup epejğe 
vakit gider.

O gitmede olsun meğerse gördü taze ğadelardan imiş. Sah bir 
müddet gittikten sora bakar-ki uzakta bir takem dalar kézgén alevle 
janup tutusijor, nereleri oldünu bilmejüp hic-de tetini bozmayarak 
bir düzüje gider, o dalara jaklastékta önüne bir tilki kélénda hajvan 
cékup sah-dér bunu görünğe, vaj bu sindi beni par ala ja jak-tér deje 
korku getirerek janénda bulunan silahéné hazérlama baslarsa-da 
gördü gerçek tilki gibi bir sej olmajup jadé bulundu icün o kélékta 
görünmüş, sah gider o kaçar, kendi kendine ne kadar olsa hajvan 
dejl-mi, benim silahlandémé anladé-da ğan korkusile kacijor gibi- 
lerde o gider o gider en sora gözünden kajb olur. Sah biraz zeman 
daha gittikten sora bakar-ki kale gibi bir dévar, dibinde pis méndar 
kéléklé ey ti jár kadénén biri oturur kjâ dlar kjâ güler, éah gide gide 
janéna jaklasup bunu görünğe ağajb sej, haléna bakélérsa fukara 
kadénén biri amma böjle hem gülüp hem álamasé neden dir, sorarém 
ja  dejerek janéna jaklasér. Selam verdikte o-dajine gözjaséjerine kan
lar saçarak bir takém ahlanup vahlanup selaméné alér, ah o'uljá’zém,. 
anladéma göre sen-de benim gibi bir jer garibi olmalé-sén, gel seninle 
biraz dertleşelim, hic olmazsa biraz içerimizin zehri gider gibi hal- 
lastékta sah ağeblenerek koğa kar énén janéna var ér, yos-pesten sora 
karé jadé karésé oldü icün sahén nereje gittıni bilir amma hié anla
maz gibi dereden tepeden lakérdélar acar. Sah ise adam olu olarak 
sarajéndan cékté cékalé kimse ile görüşmemiş, kendisi-de bir kötü 
fikirde olmadé icün karéja nereje gittıni söjler, karé-da sahén Gül- 
-kézlaréna asik oldünu anlajénja ejvah o'ulja'zém sindije kadar 
onlarén jolunda ğan verenin haddé hesabé jok-tur, onlar öjle bir 
asifte dirler-ki eline getirdikleri adam o'ullaréné mutlak telef eder
ler, gel bundan vaz gec, sana jazék-tér genelin var deje daha niğe 
lakérdélarla sahé aldatmak isterse-de sah dönüp ej anajém bu senin 
söylediklerin fena dejl amma ben onlarla bulusmasam bile dünjada 
sâ kalmaklém şüpheli dir, ne olursam olajém, baééma jazélané göre- 
ğem, mümkünü jok geri dönmem demesile koğa karé mejerse başka 
bir şehir padisahénén taraféndan gönderilmiş, kézlarén bir jolunu 
bularak ele geçirmesini kurarak oralarda dolasmés oldü icün sahé
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ne söjlese kandér amaz. E j anağek demek-ki sen bunlar én nerede du
rup oturduklaréné bilirsin, bana bir ejilik jap-ta su genelime a$é 
demesile jjadé karésé olum onlaré ele geçirmek pek güc-tür, sindi bu 
dévar kéjéséndan üc sat gidersin, o kézlarén bahçesinin dévaré-dér, 
önüne bir biijiik kapu gelir, oradan gireğen zeman Gül-kézlaré deje 
écCrérsén, iéerden bujurun deje bir ses gelir, sakén girme, üc kerre 
böjle cd'r, ücünğüde durma tut dediklerini isittinde ardéna bakma- 
jarak geri dönerek káé, ejer içeri gireğek olursan seni paralarlar, 
sora pişman olursun, ste bildim bu kadar dir dejinğe sah jolu tuttu
rup bir müddet gider.

O gitmede olsun bu jjadé karésé hemen ak s akolié bir adam 
kéléna girerek doru bayce kapusunun jakénénda bir jerde oturup sahé 
bekler, elinde tespih sanké kuran okur gibi hic bir jere bakmaz; 
sali-dér öteden beri düşünmekle giderken pir kélénda bunu gördükte 
aman tanrém sen beni koru, her nejse bu bana Allahdan jaradéldé, 
bir fenaja benzemez, doru jolu bundan öjrenirim gibilerde pirin 
janéna varér. Selam veriip aldéktan sora adamğöfz o'ul nereje gider
sin der, o-da dorusunu söjler, olum biraz daha ileriide bayce kapusu 
var-dér, oraja jaklastén vakit Cil-ana deje bâyr, ondan sora hiâ 
korkma, sana ilişen olmaz, doru bay cenin orta jerinde-ki köşke var, 
orada istedini bulursun dejinğe sah bunu gerçekten dostlukla söjledi 
sanarak hemen bayce kapusuna varéba Cil-ana deje ccírmasile kéz- 
lar ğadé karésénén adéné işittikleri gibi biri hemen havalanup kim 
oldünu görme éékar, birde sahén geldîni gördüklerinde gidüp beriki
lere yaber verir. Mejerse bu Gül kézlaré-da gajet bayce meraklésé 
olduklaréndan sah gibi kendilerinin merakénda bir adamé bulama- 
déklaré icün her kim onlar én askîle oraja gelirse telef ederlermiş; 
bunlar jedisi birden sahén geldîni anladéklarénda hemen nikabla- 
réné cékarup jedisi-de huri gibi gül janaklé birer kéz olup sahé kar- 
sulama éékarlar. Sah-dér kézlaré görür görmez, zaten ateslerile janup 
jakélmakta olup görünğe düşer bajélér, baycede-ki havuzun sujundan 
jüzüne serperek ajéldérlar; sah ise düs görmüş gibi hem-de ğadé 
karésénén söjledi lakérdélaré yatirlajarak ölüm korkusu-da akléna 
gelüp ne oldünu bilemez, bir kac defa bajélup ajélésénda saskén sas
kén kéziara bakup çaresiz kalér, kézlar-da saha kendisinden zijade
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asik olduklaréndan jedisi birden gidüp eline ajana kapanér, aman 
saliém biz ettik sen etme, bun ja  jol zahmetlerini dektin, bizi dorulukla 
sevdini bildik-ki her seji gözüne aldén, ste jolda gördün koğa kare 
bizim düsmanéméz-dér, sana türlü jollar gösterdi, söra-da pir kelena 
girerek söjle et böjle et dedlse-de kendini bizlere asik olan bir sahen 
taraféndan bu jerlere gönderilmiş oldu iciin jolumuzda sevda çeken
leri türlü hile ile öldürtür. Biz ise gül asiki-jiz, senin-de bayâe me- 
raklese olarak türlü güller jetistirdmi gördümüzde biz-de jani gönül
den size asik olduk amma bizim bir düsmanemez daha var-dér, ejer 
onu öldüre bilirsen arték sen-de bas né kurtarérsén, biz senin sen-de 
bizim oluruz demelerîle sah düsmanénéz kim-dir söjlejin, onlar su 
karsé-ki dâ'n ardénda göze görünmez bir ejderha var-dér, o-da bize 
asik-tir amma kendisi jabani öldü icün ondan yoslanmadéméz gibi 
hic-te bizi rahat brakmaz, onu-da def etmedikçe hic birimiz rahat 
edemejiz, sunun çaresini bulmalé-sén dejinje sah al-sana bir dert 
daha, bunu bulduk amma o biraz güc, aman ja  rabb sen bana doru 
jolu göster, asiklaréma kavuştur dejerek kézlarén gösterdi dâ jolunu 
tutturur.

Düşüne düşüne gitmede olsun kézlar etderhajé görünmez de
diler ja, ajeb ne edejem ne japajâm deje derin derin dalgénlékla 
gider dururken o da'a jakén bir büjük a jén janéna varér, a'jén 
tepesinde javul- juvul bir takém kus ötmelerini isidir, aman ne-de 
cok barésijorlar, ajeb bunlar ne dir gibi a jén dibine oturup kuşla- 
rén cáré sup barésmalaréné dinlemekte iken mejerse â'jda-ki kuşlar 
Zümrüt-anka kuşunun jaurularé imiş. Her sene bir jélan dadanup 
o jaurularé jermiş, sálién bundan yaberi jók a, jélan-dér adam olun
dan bana av geldi deje hemen â'jdan sérelup sahén önüne dü
şün je  o-da birden bire korkusundan görünmez dev geldi sanup hemen 
jan haville hançerini cékararak nasl carptlse jélané iki parça eder, 
kuslarén-da jajgarasé kesilir, ondan anlar-ki bu kuslarén düsmané 
imiş, sindi ben bunu öldürdumde onlar én-da haj kér és malar é kesildi, 
nejse bir hajér japték, tanré benim-de isimi rast getirsin dejüp bir 
kávé cibuk iéerek hem korkudan hem-de jol jorgunlündan a'jén di
binde ujusup kalér, bir derin ujkuja varér.

Öteden beri o Zümrüt-Anka kuéu dedlmiz hésémla kanadlaréné
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her sallajésénda tozu topra katarak bir férténa kopmuş gibi a ğlare 
sallajarak, kijamet koparerğasena Öjle bir geliş gelir-ki saha rüzgjare 
irisinde ne oldum deje jerinden tap-duru gelir, birde ne bakáén bir 
kus amma kendisi gibi sekiz kat büjüklükte, ağeb ejderha bu-mu-dur, 
sindi beni paralajağak ne dejim ne söjlejim değerek tir-tir titreme 
baslar, kus-ta jaurularénen düsmané bunu sanup hemen saldermâ 
giderken jaurular jine bir ğevelte koju verüp kendi dillerince onun 
dühman olmajup dost oldünu anladérlar. Ondan kus sahén janéna 
varup isi sordukta sah-da jelane gösterir, öjle ise dile benden ne 
dilersin, bunğa jel-dér bu jelan benim jaurular érné telef edijor, bir 
türlü çaresini bulamadém, ne vakit buradan ajrélérsam o zamane 
gözetlejerek bütün jaurularémé jer, cok şükür beni ondan kurtardén, 
senin-de müradén ne ise söjle bir ejilik japajém der demez sah sevi
nerek aman ne olursa senden olur, benim-de bir düsmaném var, onu 
öldürmenin çaresini isterim; ne dir o dejinğe sah göze görünmez 
eíderhanén bu jerlerde oturdünu söjlemesıle kus ejvah o biraz gücğey 
bir kolajé var, ejer korkmajup onu japa bilirsen kurtula bilirsiny 
joksa onunla kimse basa cékamaz, oldu jer görünmez-ki gidüp bir 
tuzak kurasén. Ben kücüklümde babamdan isidirdim-ki jedi kat gökte 
onun bir jéidéz télésémé var-dér, o-da jélda bir kerre o e 2der han én 
oldu jer e inermiş, onu-da ele geçirmek pek müsgül-dür, söjle-ki onun 
indini görüp-te oldu jere anide varup bir bez ile örte bilirsen gökten 
indi zeman ateş gibi iner, jerde su kesilir, bez ile örttünde ondan bir 
judum içersen eiderha-da seni görmez, o vakit onunla istedin kadar 
gougalas, ejer iki üc judum-d'i suju bitire bilirsen oldu jerin topra*- 
né-da ğebine doldura bilirsen o vakit ejderha ne kibalda oldünu 
görüp herne istersen japa bilirsin, arték sana bir zararé dokunamaz, 
istedin ölümle öldür, hem-de tüjünden üâ tane koparup bunlaré-da al> 
herne zaman basén sékélérsa birini ateşe at ben seni gelüp bulurum 
dejinğe sah oradan jolu tutturup o dan üstüne cékar.

Oraséné kendine jer edinüp geğe gündüz eíderhanén télésémé 
olan jéldézé gözler. Epejğe zeman orada beklemede olsun vakté gele
rek bir geğe éahé pek zijade ujku bastérmés, dalajém ujujajém derken 
ortalék gündüz gibi kesilüp birden bire jerinden kalkarak o ajdénlén 
indi jere koşar, ejninde bulunan rubaséné cékarup jéldézéh düştü
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jere kapa jarak kusun dedi gibi telaşla susuzluktan ölmüş der eğede, 
hemen tasé topra*é a'zéna alarak içer sümürür amma icerisi-de ateş 
gibi kesilir, vaj jandém tutuştum deje üc kerre hajkerup akié baséna 
gelerek suju içti jerin toprâ’ne-da avuğlajarak ğebine doldurur, on
dan birde ne görsün eMerhanén bin arsénlék bir ovajé kaplames 
büjüklunü görünğe ha sindi düsmanémé gördüm. Ejderha ise tele
semé ele geçti icün halséz halséz hamamda bajélmés koğa karélar 
gibi jerinden kalkamajarak saha ğan éné ba'slamaséné jalvarér, on
dan sah eMerhanén janéna varup öldürmek isierse-de akiéné baséna 
toplajarak kus bana böjle bir sej söjlemedi, belki bir janléslé'a üra- 
rém deje oradan gecüp jine kusun oldu a*ğén dibine gelir. Kus bunu 
görünğe ne japténé sorar, o-da kendi dedi gibi söjle japtém böjle git
tim demesile eji etmisin-ki öldürme kalkésmadén, o jine dirilirdi, 
onun inen téléséméndan óidén topra*é o eMerhanén oldu jere serp, 
o kendi kendine inleje inleje orada ölür, başka bir sej lazim dejl, her 
nereje gideğeksen git, arték korkma dejinğe sah gerisin geri dönerek 
eMerhanén oldu jere vararak ğebinde-ki topra*é etraféna serper, 
sora gelüp kus ile vedalaşarak Gül-kézlarénén jolunu tutturur.

Bayceje jakén vardénda o jadé sahén geldini görünğe bir büjü 
japarak önünü denizle keser, sah ne oldünu anlamajup öteje berije 
saldérérsa-da denizin uğunu buğa*né bulamaz, koşup seğirtmekten 
takaté kalmajénja biraz oturup dinlenejim değerek kav çakmak jakup 
kâve cibuk içerken kusun verdi tüjler akléna gelir, hemen birini ateşe 
jakar jakmaz kus gelir, sah-da jolu deniz kesildim gösterinğe kus 
denize bir kerre dalar cékar oralaré jangén jeri gibi olur, saha hajdé 
korkma jolun acéláé git demesile kus jerine ölan-da joluna dörulur. 
Bir az daha gidüp jine ğadé karésé sahé görerek bir büjü dahajapup 
bütün da'é tasé diken içinde brakér, sah bir türlü jol bulamaz, jine ak
léna gelerek tüjün birini daha jakar, kus gelinğe dikenlere doru á'zén- 
dan bir ateş püskürerek hic kalmajénjaja kadar jakar. Sah kusa Allah 
senden razi olsun, bana kalsajdé bunlar én hic birini beğeremejeğektim 
dejüp jine gitme baslar, jadé karésise sahén geldini görür görmez 
seni gidi katér sem, ne japarsam üstesinden gelijorsun, bakalém 
sindi ne edeğen değerek bütün ğihan janijor gibi dâ tas alev iéinde 
kesilir, sah alevin kézgénléndan üc sátlék jola kaçar, hemen janénda
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bulunan bir tüjü-de jakénja kus gelir ateşi görmesîle nasl üfledise o 
kadar ilerletir-ki jade jé  jaktéktan sora Gül-kézlarénén bayce dévar- 
laré bile jangén jerine döner, jade janar biter, sah-da selameti bulur, 
arték döru j  oluna giderek bayceje var ér.

Aradan epejje vakit geőmis, kézlar-da sahén nerede kaidene 
herne kadar arajup tararlarsa-da o vakte kadar jadénén büjüsile 
sahén öldü jerlere gidemezlermiş, birde bunun geldini gördüklerinde 
hepsi birden koşuşup bojnuna sarélérlar, bize senden başka jar olmaz> 
bizi düsmanémézdan kurtardén, herne dilersen biz-de jok demejiz, 
senin jolunda ölmeji bile gözümüze aléréz demelerini sah isidinje ej 
Gül-kézlaré, ben bir bűjük padisa-jém, tajém taytém dururken böjle 
ésséz jerlerde durmak jakésmaz, siz-de bana jar iseniz şehre varup 
olan ja  ömürlerimizi sefa ile geçirelim dejinje kézlar sahém biz peri
yiz, böjle gidersek size zararéméz dokunur, bizi perilikten kurtarér- 
san arték seni istemesek bile sen sâ oldukça janéndan ajrélamajéz, 
çünkü bizi perilik haléméza brakmaz dediklerinde sah o geje kéz- 
larla bayâede kalér, öteden beri isittine göre bunlarén bir téléséme 
ólmaié, sunu anlajém-da belki boza bilirim deje kendi kendine kurar.

Geje ólunja her kes jatcCna jatér, sah onlardan gizli kalkup 
gezinerek kézlarén nikablaréné bulur, hic dejil bunlar bunu gejdikle- 
rinde kus olijorlar, ne etsem ne japsam gibi düşünmekte iken hemen 
Zümrüt-Anka kusu-da rast gele oradan geçermiş, sahén düşünüp 
taséndéné görünje nikablarén ateşe jakmaséné söjler, sah-dér ken
dini devşirerek hemen bir ateş jakup onlaré içine atar, éajér-cajér 
jakar, kézlar-da her biri carpénup sécrajarak aman sahém janijoruz 
ne oldu demelerîle sah korkmajén, o is bitti, ben-de siz-de mürada 
erdik, hajdén durrnajup sehre varalém demesile kézlar herne kadar 
sevinirse-de perilikle ettikleri zefklere alésrnés olduklaréndan ah 
sahém bizi bir j  andan sevindir dinse-de bir jandan jerindirdin, her 
nejse size kavustümuza şükür olsun, sinden gerü sen-de korkma, 
bizde bir sej kalmadé, ne varsa sende dir, emrinize bdlé-jéz demele
rîle sabâ-da olmuş oldündan sah bunlaré toparlajup ver elini bal 
şehri dejerek sürerler. Az zeman içinde şehre jakén vardéklarénda 
şehrin désarésénda-ki çift süren adamlardan birini şehre muidejı 
gönderir, bir kac araba-da ésmarlar, veziri vüzerasé sahén geldini
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işittiklerinde hemen bir kac araba hazérlajup karsuju giderler, sah 
kézlaré arabalara bindirüp doru saraja çektirir. Kendi ta%tena otu
rup óoluk-éojuklarile görüştükten sora kezlaren birinden jedisine 
kadar hepsini nikjâ edüp kerkar geğe bir büjük dün japarak birer 
birer güvej girer.

88.
Bir varmes bir jokmus vaktile bir koja karé birde o'ullare 

varmés, bunlar ne pek zengin ne-de o kadar fukara dejllermis amma 
bu o'ullare her gün ava kusa gitmek gibi kérda bajérda gezmeji ken
disine adet edinüp her gün evde köjde durmajup ötede beride kérda 
bajérda gezermiş. Bahasé herne kadar olunu bu sevdadan vaz geçir
mek arzularénda bulunursa-da dünjada bir tane ondan başka éojuk- 
lar é olmadé icün anasé-da her vakit kojaséné dóján peşinde dolas- 
mamasé icün darélup azarlarmés, herif-te kar és éné kérmajarak 
aldérmazsa-da ölanén gittikçe havalanmaséndan fané sékélér ; karé
nén jaj gar asile bir müddet ölanén peşini braktékta dójuk hic birini 
dinlemejerek adeti üzre her gün gidüp gelir.

Günlerde bir gün jine kérda bajérda av arkasénda gezmekte 
iken kendi gibi üc deli-kanlénén-da av vurmak üzre dolaétéklaréné 
görür görmez kendime arkadaş buldum deje janiaréna gidüp görüş
tükte onlar-da bir şehir padisahénén o'utlaré imiş. Bu ölané gör
düklerinde ücü-de sevinüp ej arkadaş sen nerelisin, biz bunja vakit 
gezüp jürüdük, senin gibi jalnéz bir kimseje rast gelmedik dedikle
rinde ölan-da ben f élan köjden falanén ölu-jum, herne kadar vakitli 
zengin dejlsem-de bu jolda merakém zijade oldu icün günümü vak- 
témé avda gezmede geçiririm, sindijedek sizin gibi bir arkadaşa-da 
düşmedim, bari her gün birlikte gezelim olmaz-mé dejinje onlar-da 
bizim-de istedimiz bu idi, anlasélan-ki sen bizlerden jesur-sun, 
çünkü biz üc kardas, herne kadar gezersek-te korkumuzdan olur 
olmaz jerlere gidemejoruz, sen ise jalnéz baééna gezdin lıalda bir
likte arkadaş oldümuz vakit bir birimize dajanéréz, hajdé kaikén 
gidelim dejerek surasé senin burásé benim deje jolu tuttururlar. 
O gün aksama kadar av kus ile vakit gecirüp, ortalék karardékta 
beriki ölanén adeti her aksam evine giderse-de o gün biraz uzak git-
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tiklerinden arték arkadaşlar éné-da brakmak istemeyerek onlarla o 
geğe kér da kalér. Dört arkadaş nerede kalsak bu geğeji nasl geçirsek 
gibi düsünmekt eler-ken öteji beriyi dolasup gezdiklerinde dört dâ 
arasénda kalérlar, ne tarafa gideceklerini sasérup bir birlerine 
sorup danésmaktalar-ken jakénlarénda derinden bir ses isidirler. 
Bunlar bir birine bakésup korkusurlarsa-da öbür olan her gün jalnéz 
gezdi icün bir kézgén jürekle ö kadar korkmayarak ej arkadaşlar, 
jazék-ki av arkasénda kosijoruz, bize korkmak jakésér-mé, halbu-ki 
gezüp jürüdümüz dâ bajér-dér, hic korkmajén Allahdan gelene razi- 
-jiz deme sile berikilere-de bir kuvvet gelir, ağeb bu ses nerde dir, 
dost-mu düsman-mé dejerek dört j  anlar éné aranma başlarlar. Birde 
ne baksénlar á'zé tas ile kapalé büjük bir kuyu, bir birlerine ne varsa 
bunun içinde dir, hajdén gajret edelim, jardém Allahdan deje dör- 
dü-de var kuvveti pazu edüp kuyunun üstünde-ki tasé atarlar, içeri 
kulak vererek dinlediklerinde halséz halséz of aman gibi ses isidir
ler, ağeb bu ne dir gibilerde asâ seslenirlerse-de aman öldüm binim
den baSka bir sej anlajamadéklaré gibi bir birlerine ej arkadaşlar 
hic dejil bu bizim gibi adam ölu-dur, kim bilir baséna ne gelmis-ki 
buraya düşmüş, bizim-de bu geğe isimiz jok a, hem vakit gecerir 
hem-de sunun asléna ereriz demelerile padisa o'ullaréndan büyü beni 
şuraya sarkédén dejinğe Memen belinden bir ip bulayarak kujuja 
sarkédérlar. Kuyu dibinde bir gene ölanén ölüm haille inlejüp 
ékésladéné janénda-da bir demir kapu bulundûnu görerek isin asléné 
herne kadar sorarsa-da ölanén söyleme halé kalmamés ; hemen ka- 
pvju koparup içeri girer, birde ne görsün, büjük bir saray, ötesini 
berisini gezüp arajarak görmüş oldu hérk tane oda kapusunu acar 
bakar, her odada bir kéz jüzlerinde sijâ örtü, önlerinde birer kandél, 
na s islerler. Ölan bunlaré görerek herne kadar ağeblenir kalérsa-da 
elbet bunun bir aslé ólmaié deje kérk odajé-da acup kapar, kérk birin- 
ğisinde tunç kaplé bir odaye herne kadar açmak isterse-de bir jolunu 
bulamajup zor ettikte-de kuvveti jetismez. Hemen sabré kalmajup 
kapuju açmak iéün janénda bulunan silâlarlle vurup patérdamakta 
iken birden bire oda kapusuacél ér, birde ne görsün boyu minare, kol
láré cénar gibi sekiz bojnuzlu, her bojnuzunda adam kafasé gibi óén- 
g ér aklar as élé bir ejderha ; ölan bunu görür görmez, akié baséndan
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</idüp sersem sersem sivri sinek gibi vezeldamakta iken ejderha ölané 
serée par mâ'na takarak nereji istersin gönder ejim der hem-de sálén- 
ğak gibi salar. Ölanén bütün bütün akié baséndan éékup ne dejeğeni 
sasérér kalér, e Mer ha bunu férlatté gibi ölan kendini bir kuju ba- 
éénda birde dibine indini görüp ondan bütün bütün kendini kajb 
eder, kuju basénda beklejenler-de bunun ne oldünu anlajamajarak, 
ha geldi stefélan derken jine gözleri önünden kajb oldünu gördükle
rinde düs görmüş gibi ne oldünu anlajamazlar, kujuja herne kadar 
seslenirlerse-de ğevab alamadéklaré icün bir müddet daha beklesüp 
kimse cékmadéné gördüklerinde ortanğa ölané-da sálé verirler.

Rujunun dibine indinde kendi büjük kardasile bir başka deli- 
kanlénén ölüm halénda jattéklaréné görüp sorup soruşturursa-da 
halsézléklaréndan bir sej anladamajarak jalnéz işaretle kapuju gös
terirler, olan kendisinin-de onlar gibi hallanajá'né anlajarak içeri 
girme kéjésamajup â'zéndakilere seslenir, ondan küçük ölan-da asâ 
iner. Bu hallaré o-da görünğe bunlar iki kardas düşünüp tasénup 
bir türlü içeri girme ğesareilenemezler, ondan öbür olana ses ver
diklerinde o-da kézup bunlarén hic biri is beğeremez, jine bana 
düştü hepsinin derdi deje onlaré sarkétté ipin uğunu kuju janénda-ki 
bir kajaja balar, kendi ipe sar élarak asâ iner bakar-ki üc arkada- 
séndan büju ile bir başka deli-kanlé ölüm haddénda jatér, berikiler- 
-de beklesüp dururlar, isi sorarsa-da ne oldünu anlajamaz. Hemen 
sâ bulunanlar é jané sér a alup kapuja bir tekme vurarak içeri girer, 
kendi önde berikiler-de arkada olarak büjük ölanén girdi gibi bütün 
odalaré acup sejr ettiklerinde kérk birinği odanén kapusuna varér- 
lar, içerde ne oldünu bilmejerek kapuju acmâ calésérlarsa-da jine 
evvelki gibi birden bire kapu acélup içerden o eMerha cekar. Bu ölan 
berikiler ardénda olarak eMerhaja kar su durup bakarken eMerha 
diüerini géjérdadarak olana hami ederse-de belinden hançerini Őéka- 
rarak dajanér; eMerha gülümsejüp ej ölan sen nene güvenijorsun, 
bunğa jitler devler benim serce parmâ'm alténda ölmiis-tür, sen ise 
bir hançerle bana karsé gelijorsun, hajdé sen-de sindije kadar ölen
lerin janéna git dejüp ölané kus â'ndan parma'na takar, férlataja'é 
zeman ölan bir kerre ja Allah deje hajkér ér, hanóeri uzattékta eMer- 
hanén iki kollaréné-da keser. EMerha ejvah dejüp bir kerre silkin-

K únos, Oszmán-tör. nópkölt. gyűjt. II. ^
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dikte bojnuzlarénda asélé olan céngér aklar én sesi kijamet kopmuş 
gibi ortalé tutturur, olanlar kijamet koptu deje akéllaréné kajb eder- 
lerse-de beriki olan jine davranup hazir ol vakténa, sindi ğanene 
ğehenneme göndere jem daha durijormusun dedikte eZderha aman jît 
kéjma bana derse-de ölanén gözlerini kan bürümüş, ğan korkusu 
etraf éné almés, aman-zaman kulâ'na girmejerek hancenle eZderha- 
nén baééna caldé gibi hançer jere saplanér kalér ; eZderha iki parça, 
olup er isen bir daha vur deje cabalana cabalana ölan-da beni anam 
bir kerre doyurdu dejinjje debelenmesinden eZderha geberir.

Bunlar geri dönerek öbür odalaré tekrar birer birer aâup her 
kézén jüzünde-ki örtüleri kaldérdéklarénda her biri aj dömus gibi 
sarajén içini ajdénladérlar, her biri bir birinden güzel, kaslaré ke
man, gözleri ahu, huri gibi kérk tane kézé bir jere getirirler, öbür 
olanlar bu ölanén bu kadar jîtlıni gördüklerinde korkup onun ja -  
nénda bala japésmés áré gibi cabalanup vézéldanérlar, o ise baste 
jerleri güm-güm gümledüp eZderhadan zijade ortalé9a korku verir ;  
ondan kézlar bir azdan ej jıtler bizim janémézé kurtardénéz, maié- 
mézé kendimizi birlinizde álén dejerek bir mára kapusu acarlar. 
EZderha j é  öldüren olan mar adan içeri girüp birde ne görsün dün- 
jada olmadék altun elmas jevahir ile dolu, éékup kéziara ej huri
ler bunlar sizler bizim-siniz amma kuju dibinde jatan iki arkada- 
sémézén vüjudlaré ne ile jerine gelir, bunun ilajéné bilirmisiniz 
dejinğe kézlar ej jit bizim gergef isledimiz ijnelerimizin hepsi tüke- 
ninğeje kadar onlarén vüjudéna saplanérsa kanlartle karésmés olan 
zehirler döküldükte onlar-da eski hallaréné bulurlar demelerile he
men olan kézlar én na* s ij nelerini alarak her birini bir kéza verüp 
kuju dibinde-ki ölanjjéklarén janéna varérlar. Her biri ellerinde-ki 
ijnelerle onlara batérup cékarmada olsunlar her batérdeklaré jerden 
türlü renkte kan irin akma baslar, gittikâe jıtler gözünü kula9né ko
lunu ajöfné ojnatmâ bağlarlar, tâ kendi vüjudlaréné bulunğaja kadar 
ijneleri batérup éékarérlar.

Aradan kérk gün geçmiş, ijneler aséna aséna biter, onlar-da 
bütün bütün jer inden kalkup berikiler gibi söjlesüp jürürne başlar
lar, ondan o mârada-ki elmas altunlardan ala bildikleri kadar kujuja 
sarkédélméé olan ipe sarélarak biri ikisi cékar, öbürkileri-de çeke
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çeke hepsini jokaré alérlar. Ondan o üc padisa o'ullaré beriki olana 
ej jıt senin bunğa japtén isleri dünjada kimse japamaz, sinden sora 
biz senden ajrélmajéz, bizim babaméz félan şehrin padisahé-dér, 
evvela oraja gidelim sora sen ne istersen japbiz-de olmaz demejiz, 
olur-mu olur deje bunlar isi berkistirüp ver elini Ak-şehir deje âeküp 
giderler. O ane kadar aradan epejğe zeman geçmiş, sah oéullaréné 
herne kadar arattesa-da bulamayarak pek-te sevgilisi olduklaréndan 
hasretlerinden yasta olup bir kac aj içinde jatup en sora derdine 
derman bulamaz ölür, bunlar-da sahén öldünden kérk gün sora şehre 
varérlar, sezadelerin geldîni şehir halké isidir işitmez bütün bejler 
paşalar kar su cékarlar, birde ne görsünler be s jıt kérk-ta kéz, hemen 
arabalar getirüp hepsini scuraja götürdüklerinde éezadeler hep vezir
lere isi anladup kendilerinin sahlé’a lajik olmadéklaréné, kendileri 
vezir olup öbür olanén-da padisa olmaséné söjlerler. Her kes bu ola- 
nén jitlinden korkup o şehre padisa japarlar, berikiler-de birden 
üğünğüje kadar vezir olur, öbür kuju dibinde bulduklaré olané-da 
kapuğu basé japarlar.

Kézlarén kérkéné saha nikjâ edüp kérk gün kérk geğe hem ğülus 
senliji hem-de kézlarén dününü japup şehirde cok büjük bir senlik 
japarlar, olan kendi sah oldu ja , ana babasénén öldü memlekete bir 
tatar gönderir, arattékta babasé ölmüş, anasé-da hem kojjasénén 
hem-de sevgili olunun ajrélé ile âlaja olaja gözlerine perde inmiş, 
dünjajé görmez öldü halda gönderilen tatar bu kadéné alarak doru 
olu olan saha getirir. Anasé kjâ sevinir kjâ-da dünjajé görmedînden 
alajup inlejerek olunun janéna vararak herne kadar görmezse-de 
sesinden anlajup kendine bir sevinğ gelir, olan-da o şehirde büjük 
padisa öldü icün her jer e sözü geçer, anasénén gözleri aőélmak üzre 
her jerden hekim hoğa getirterek baktérér. Herne kadar ilağ eder- 
lerse-de bir gözü aéélup biri kapalé kalér, nejse evladéné dünja gözile 
gördünden cok şükür edüp sarajda kjâja kodén olarak ölünjeje ka
dar bir jerde ömür sürerler.

6*
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89.

Bir varmés bir j okmuş vaktile bir padisahén üâ ölu birde kézé 
varmés, padisa bu çocuklar éné hic ajért etmejerek severse-de kézéné 
o'ullaréndan bir kat daha zijade severmis. Kéz onlar én en kücü olup 
gel git zaman olanlar her gün sikjarda gezer, kéz-da padisahén has 
bahçede japtérmés oldu köşkte bir takém halajéklarla ejlenüp vakit 
getirmede olsun padisa bir gün hastalanarak hekim hoğa kjar etme- 
jüp ölür. Oyullaréndan büjünü tayta oturdurlar, ortanjjaséné-da vezir 
japup bir müddet vakitlerini geçirmekte iseler-de en küçük olan hic 
bir ise güğe bakmaz, jine evvelki gibi her gün avda kuşta, babaséndan 
kalan paralarla abeslerinin bazi kerreler vermiş oldu bir cok para- 
laré peşine düşmüş olan bir kac dal-kavuklarla ötede beride ğümbüü 
edüp jerler içerler, cok sürmejüp bir seneje varenğa olanğa paralaré 
bitirirler; kardaslaré-da bunun bir takém ipsizlerle düşüp kalktené, 
eline gedeni telef ettıni gördüklerinde arték onlar-da öte beri vermeji 
keserler. Olan herne kadar öteje berije carpénérsa-da hic bir taraf
tan medar olmadé gibi kardaslaréna-da jüzü kalmajarak Dral-dede- 
nin düdü gibi, mejdanda kalér; ne japsén, her gün zejke ğümbüse 
alésté, kendi kendine düşünür tasénér, bari bir az-da kéz-kardaséma 
jamanajém-da bir müddette onu jolarém, söraséna Allah kerim gibi 
fikirler kurup doru kéz-kardasénén köşküne gider, o-da bunu öteki
lerden zijade severmis. Herne kadar para isterse verüp kardasğem 
hic kederlenme, Allah bize vermiş, zefkinden Cümbüşünden geri 
kalma, para ile olağak seji benden ara demesile olan evvelkinden 
zijade bedava parajé buldu ja, geğe gündüz bâda bay dede daha bir 
takém zijade dal kavuklarla vur patlasénén kapusunu acar. Herne 
vakit párásé kalmazsa, gidüp kéz-kardaséndan alérsa-da hazéra da
lar dajanmaz, kézén-da elinde avucunda bulunan paralaré biraz 
zeman içinde tükenir, o-da baslar olandan elini çekme. Kéz bu sej- 
leri japténa pişman olursa-da is isten geçti, giden gelmez ölen diril
mez, utanmaséndan onun-da kimsenin jüzüne bakma geri kalmaz, 
olan ile düşüp kalkan dal-kavuklar-da sezadenin párásé tükendîni 
anladéklarénda hepsi birer birer kérésé kérarlar ; sindi olan ne jap
sén, halk janénda utanér. Bir gün kézén janéna vararak ej kardas,
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sindi is fenaja saráé', bundan böjle ben bu şehirde duramajağâm, 
istersen birlikte gidelim, kez-da ne japsen, kardasé gibi kendisi-de 
paraséz pulsuz, kimse janénda itibarlaré jok, bari böjle olmadan-sa 
bizi kimse tanemaz bir şehre gidelim-âe belki bir jüzden kismetimizi 
buluruz, bir sej-dir basa geldi, çare jok dejerek olanda bir ijne bile 
jók a, kéz kéjéda buğakta bulunan bazi para eder sejlerinden götüre 
bilecekleri kadaréné alarak bir geğe kimse dujmadan iki kardas jolu 
tuttururlar.

Şehirden désaré céktéklar énda kéz herne kadar olsa öjle geğe 
vakté hem-de jalnéz olarak dada bajérda gezmeji görmemiş oldündan 
kendisine korku girerse-de olan her gün dalarda av arkasénda bir 
takém vjgunsuz adamlarla-da türlü belalar görmüş geçirmiş, arték 
janéndan-da bezginlik gelmiş öldü icün korku-koju yatéréna gelmez, 
kéza-da türlü türlü kandérmak icün sözler söjler. Bunlar iki kardas 
konuşa söjlese gitmekte olsunlar, geğeden-de epejğe vakit geçmiş, aj 
aj derde-da kapanarak arték gittikleri jeri görmez olmuşlar ; bu jüz
den kéza bütün bütün korku gelüp jola cékténa pişman olursa-da 
çaresiz kalér, baséméza jazélané göreğez deje âlaja sézlaja durmajup 
sürer giderler. Uzatmajalém o geğe sabaha kadar, gündüzü ay sama 
kadar giderek ertesi geğe oldukta jine geğenin jarésé olmuş, kurd 
kus ujur, düşmanlar sezintide bulunur, her jer kést-pést gibi ses 
verir, bunlarén hic biri ölanén yatéréna gelmejüp kéz korku belasé bu 
fikirlere dala céka gider. Gide gide en sora dört jané dâ, hié bir 
jané gözükmez inğe bir jola düşerler, o gün o geğe-de ağ susuz kal- 
méslar, herne kadar bes on günlük oturulağak paralaré varsa-da lıic 
bir şehre kője ürajamadéklaréndan jejinti almazlar; arték hem jol 
jorgunlü hem-de ağUktan arték ölanén-da halé kalmajup hem gi
derler hem-de ujku bastérér. Olan kardasğcm bir gün iki geğe dir 
da?é tasé asup geliriz, bu jolun uğunu buğa né bulamadék, bu geğe tâ 
sabaha kadar gitsek-te kim bilir bir şehre ja  irisir ja irisemejiz> 
bunun ejisi, bu geğe öjle-de böjle-de dada-jéz, gel bir kéjéda oturup 
hem dinlenelim hem-de ujku jorgunlûnu gidermiş oluruz dejinğe 
kéz-da arték janéndan bezmiş, ne olursa olsun, sen bilirsin, senin 
cekeğene ürajağâ'na ben-de ezelden ortak oldum, bizi tanré korusun, 
jürüjeğek halém kalmadé deje bütün bütün gevseklik gelerek oldu jere
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jélér kaiéi', ölan-da jané baséna çöküp bir vakit etrafé dinieméit eler- 
-ken iki kardas ujuja kalérlar.

Bunlar epejğe vakit ujumada olsunlar, mejerse oraja jakén bir 
kujuda ééngéraklé dev adénda biri varmes, jélda bir keire o kujudan 
cékup önüne herne gelirse alup kujuja götürürmüş amma ğan én a 
kéjmaz, her türlü rahatlékla eline geçirdi adamé hajvané jasadérmés, 
jalénéz jedi günde bir ajé imiş, tüttü adamlardan her kim ona günde 
bir ajé bulup getire bilirse arték ona cjanéné vererek her gün basénda 
tasérmés; o vakitlerde-de cékajcéé zeman irişmiş oldündan geğeji 
gündüzü tanémaz bir hajvan olup kujudan cekenğa dört janéna ba- 
kénarak bir kerre elini uzattékta olan ile kézén-da jatté jer oraja üc 
sat kadar-més, kéz ile olana ir i sir. Bunlar ise epejğe vakit ujku uju- 
madéklaréndan ölü gibi jatméslar, devin eli bunlara sürülmesi ile 
tütün kesesi gibi ikisini-de alup janéna getirir, birde ne baksén bir 
kéz ile olan, ikisi-de ölü gibi ujurlar, güzelliklerimde ğihanda görül
memiş ; dev kendi kendine ağajb sej, bu jerlerden sindije kadar kus 
uçmaz kervan göçmez jélan barsa'né sürümez, bunlar ne kişiler dir-kı 
korkmadan buralara gelmişler, hic dejil jöl iz bilmedikleri icün jol 
garibli ile naslsa jollaré düşmüş, beni ne bilsinler, kim bilir nereler
den gelijorlar, biraz daha öteje berije bakénarak jine kujuja girerf 
onlare-da bir odaja kapajup kendi-de jerine gider oturur.

Birde sabâ olunğa kéz ile olan ujkudan ujandéklarénda birde 
ne baksénlar, ğennet gibi bir saraj, olduklaré odanén her jané lal 
jakut, daha türlü türlü ğevahir ile bezeli, bir birine saskén saskén 
bakésup gördümüz ne dir düs-mü-dür dediklerinde biraz hajran haj
rán bakéndéktan sora ortalék-ta epejğe á'rmés. Birde bunlar odanén 
penğeresinden désaré baktéklarénda bir bayce-ki ne gözler görmüş, 
ne-de kulaklar isitmis-tir, kendilerini ğennette sanup lıic dejl bu 
gördüklerimiz düs-tür, bari biraz vakit cektimiz zaymetlerin ağéséné 
bununla savuştururuz gibi türlü hüljalarla vakit gecistirismekteler- 
-ken top at élér gibi bir gümbürtü koparak oda kapusu acélér. Devin 
kendi ğinsinden adeta adam bojunda, bojnuzlu céngéraklé zilli köçek 
gibi içeri girdini görmelerile bunlar iki kardas bir birine sarelup 
adam Azrail geldi, ğanémézé alağak gibi éélé'a baslarlarsa-da o dev 
bunlara susun korkmajén, ğamnez ne ister, karnénéz ağ-mé, sékéldé-
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méz-mé gibi bir takém teklifte bulunur, onlar-da içlerinden hid dejl 
bu Azrajil dir, ğanemeze kolajlékla alağak, ne ise ölürken olsun, 
zahmet cekmejeğez değerek kendi gönüllerini avudurlar. Dev ise 
tekrarlajarak sordukta bunlar-da ne olursa olsun ölümden ötesi 
jok a, karnéméz ağ, hem-de su bayéede-ki havuz kenarenda jemek 
jememizi isteriz, burada pek sékéldék demelerile dev bunlaren iki- 
sini-de cicek saksésé gibi ellerine alarak doru bayâeje götürür, havuz 
kenaréna oturttukta jine jejeğekleri sejleri sorar, bunlar-da ne olursa 
olsun, getir karnéméz ağ derler. Dev oradan gidinğe bunlar bir bi
rine biz ölmüsük amma Allah bizi ğennete göndermiş, hic dejl burásé 
ğennet ólmaié amma biz daha jeni öldumüz icün bu günlük Azrailde 
müsafir-iz, baksana yizmetkjar bile Azrailin dir gibi budala budala 
konuşurlar, ne olduklaréné anlajamazlar.

Birde öteden beri devin basénda bir tabla, Veli efendi cajéréné 
kusadér o büjüklükte bir sofra serilir-ki içinde türlü jemekler séfakié 
souklu, tatleié tuzlulu, bunlar hem şaşmaktan hem-de afléklaréndan 
hangéséné jejeğeni sasérérlar, nej se uzatmajalém bir kaééndan lok- 
malanarak karénlaré dojar. Jine sofrajé kaldérérlar, el a z  jékan- 
déktan sora kalkup biraz gezindiklerinden dil ile söjlenmesi mümkün 
dejl, türlü türlü kokulu çiçekler güller, hem-de öten kus sedalar éné 
işittiklerinde iki kardas oh gördün-mü Allahén büjüklune, iki kisije 
ne kadar nijmet verijor, bir sofrada bin kab jemek bülunijor, dün- 
jada babaméz padisa idi amma ordusuna zijafet çekse bu kadar 
jemek hazérlajamaz, tőbe tőbe ettiklerimize gibi türlü türlü saskén- 
léklarla epejğe vakit baycede gezüp jürüdükten sora o dev jine gele
rek bunlaré alup büjük devin janéna götürür. Bunlar-dér jedi dâ 
büjüklunde her bojnuzu cénar gibi célig ér aklar énén bir tanesi hamam 
kubbesine benzer, gölgesinde bin kişi bar énér, jine bir birlerine ste bu 
Azrail ólmaié sindi galiba bizi asél ğennete göndereğek deje sevinüp 
dururlar, dev-dir ej adem o'ullaré, siz ne kişi-siniz, gelüp gittiniz 
neresi dir dedikte onlar-da efendim dünjadan göâ ederiz, hakkén 
emri dir demelerile dev bunlardan pek cok yoslanup ej doğuklar ke- 
derlenmejin sindi-de dünjada-sénéz, kendinizi ayrette sanmajén, 
éji basénéz varmés-ki benim elime düştünüz, hakké tanér adam- 
lar-sénéz, sinden gerü rahat olunuz; olana amma senden günde bir
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a jé isterim demesile ölan bas üstüne dejüp jine olduklaré odaja 
giderler.

iki kardas oturup rahat etmede olsunlar, ölan her gün silahéné 
alarak irili uf akié bir kac ajé avlajup getirir, sarajén bin bir odasé 
olup bunlar gibi hepsinde dişili erkekli bir kardas ja  ana baba o'ul 
kézlarile adam o’utlaré dolu, her kesin jejüp içmesi oturup kalkmasé 
ajré, iéleri-de buna göre ise-de bu ölanén getirdi av gibi hic biri 
japamazmés, arték dev bir padisa, ölan-da veziri gibi bir birlerinden 
o kadar yoslanméslar-ki sarajda sezade bir tane olarak dev janénda 
jad edilir, o dereğe sevimli oldündan ettikleri rahat hepsinden ile-  
rüler, âektikleri zaymetleri unudurlar. Masallarda tez gelir, bu min
val üzere bir kaőjéllar Orada gelinirler, kéz-da dünjada essiz akran- 
séz huri gibi bir güzel oldündan bir başka padisa ölu-da epejğe 
zemandan berü o devin janénda bulunmakta olup sarajda ne kadar 
insan varsa hepsi orada bir halk olduklaréndan badede jürüjüp 
gezme arolarenda o ölan bu kézé gördü günden beri jani gönülden 
askéné sürer; hiâ kimsenin yaberi jok a, geğe gündüz ateşine jan- 
mada olsun naslsa günün birinde kéz ile bahçede jalénéz buluşurlar, 
ölan-da kéza göre basken bir güzel oldündan kézén-da göjnü olana 
aké verir. Bir gün bes gün en sora bir birlerine janup tutuşmakta 
olduklaréné devin islilerinden biri sezerek büjük deve yaber verir,, 
ondan kézén kardaséné dev ilerüde sevijor ja, kéz-kardasénénén f élan 
ile seviştiklerini söjlemesîle o-da iéi deve brakér;  bu kéz ile ölané 
dev janéna caérarak ölanén hangé padisahén ölu oldünu sor
dukta o-da Jemen padisahénén ölu-jum der, ondan isçilerinden birini 
jollajarak sahén sâ olup olmadéné sordurur, mejerse Jemen sahé 
öleli üc sene olmué. Bunun yaberini işittikleri gibi kézé ölan a verüp 
birde mektub j azarak ölum bu ane kadar bana yizmet ettin j eter,, 
hajdé bahanen tayténa otur-da sevdinle ömür sür dejerek kendi ikinği 
devlerinden birisine al bunlaré jerine götür dedikte hemen ikisini 
birden alup Jemen şehrine götürür; orada bulunan saha mektubu 
verdikte devin-de namé dünjada bir anéldéndan sah mektubu okur 
okumaz tayténdan inerek gel ölum zaten bu jer senin dir, babandan 
miras dir dejinğe sahén ölu öldü bilinüp jedi gün jedi geğe senlik
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japtérarak ölané tayta oturdurlar, sora-da keze kendine nikjá ettirüp 
kérk gün kérk geğe dünden sora mürada iriéirler.

Onlar orada oturmada olsun biz gelelim devin janénda-ki ke 
zen kardaéé sezadeje. Bunlar epejğe vakit daha dev ile geâinmede 
olsunlar dev eski adeti üzre kuğudan cékmak vakte gelmiş, bir gün 
sabaha harsé désaré cékar, öteji beriji dolasup gezinmekte iken bir 
fukara eytijar kadenğaz üc tane kézile jersiz jurdsuz dâ basénda 
gezinmekte olduklaréné görerek elini uzadéntfa gökten âajlak inmiş 
gibi hepsinin belinden kavrajup jané baséna getirir. Bunlar-dér devi 
görmelerile akéllaré baslaréndan giderek âlasup cérésmd başlarlar, 
dev-dir bunlaré kujuja indirir, ne olduklaréné anlamajarak sá-mé- 
-jéz ölü-mi-jiz, burásé ne dir ğennet-mi-dir gibilerde bir birlerıle 
sözlesirlerse-de devin kendilerini bir odağa kojup gittini gördükle
rinde bir jandan %oslanérlarsa-da bir jandan devin korkusundan 
âlajup sézlamalaré kesilmez; birde dev %izmetkjarlaréndan biri ba
sénda tabla olarak bir sofra jemek getirir, bunlar ömürlerinde öjle 
jemek jememisler, ağ lék-ta ğanlaréna tak demiş. Hemen kapésa ka- 
pésa jejüp karénlaréné duyururlar, o gün aksam olup geğe iristikte 
rahatla jatup uğurlar, sabahé sarajda bulunanlar gibi onlar-da geji- 
nüp kusanup baycede jürüjüp gezme başlarlar amma kézlarén-da 
güzelli ğennet hurisi gibi askén güzel olduklaréndan devin sevdi seza- 
de-de kézén kücüne bin ğan ile vurulur. Gün günden ah vah ederek 
ask sevdasile zajiflasup vüğuddan düşer, dev ise ölané gözü gibi sev- 
dinden kérgénléné görünğe yastalénén asléné sorar, ölan-da ne jap- 
sén, bir sej dir baséna geldi, oldu gibi anladér, kéz-da herne kadar 
ölané görmüsse-de öjle sevişmek f élan gibi sejler yat ér éna gelmemiş, 
hemen dev bunu olandan isidir işitmez sezadem ben senden ajrél- 
marn amma su senin güzel yizmetine kar seték seni az a d ederim deme- 
sile olan devin ajakiaréna kapanup aman sahém benim iki kardasém 
daha var, kézlarén ikisini-de onlara götürejim, sanérsam sindije 
kadar herne kadar ben onlardan ajré düstümse-de babamézén salénda 
iken bir birimizle and icmistik-ki kendimiz gibi ana baba bir kéz 
bularak nikjâla alalém, onlar-da bekjar dir, ejer iznin olursa bu üâ 
kézlaré-da benimle şehrime gönderesin dedikte dev ej o'ul daha onla- 
rén bana yizmetleri varsa-da hajdé seni sevdim icün bu sözünü kér-
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majém dejerek jine ikinği devi cá'rer, kérk deve-de altun elmas jük- 
ledüp ölan ile ÜÓ •kézé analar éné birlikte olanén şehrine gönderir, 
hem-de bir mektub jazar-ki bunlar şehre vardéklarénda o ölan pa- 
disa öbürkiler-de vezir olsun demiş;  şehre varup-ta padisa olan 
büjük olana mektub irisinfe öpüp baséna kor. Hemen kardasénén 
gözlerinden öperek ta/ta oturdurlar, jedi gün jedi gefe senlik japup 
getirdi kézlarén her birini bireri nikjdlast éktan sora kérkar gün kér- 
kar gefe dün j  apar ak güvej girerler, ölanlarén anasé birinği, kézla- 
rénki-de ikinği sultan olup ölünğeje kadar birlikte ömür sürüp 
otururlar.

90.

Vaktile bir karé kofanén kérk tane o'ullaré varmés, bunlar 
pek zengin dejillerse-de orta halié gedinirlermU, coğuklarén en büjü 
jirmi jirmiiki jaééna kadar olup berikilerin-de ona göre en küçükleri 
onbir jasénda kadar-imi s. Órásé lazim dejl ja, coğuklar epejğe mek- 
teb görmüşler, bir birlerine bakarak bütün günlerini gezüp jürümek 
avda kuşta geçirirlermiş, babalaré tüğğarUk ederek alté ajda bir 
kerre sefer edüp on onbes gün kadar evinde oturur, jine isi güğü ile 
ürasmakta olsun éoguklarén büjükleri evlenmek istejerek isi anala- 
réna bildirirler. Kadénja z coğuklarém, elbet bazélarénézén vakté 
gelüp gedmekte amma ben sindi bir sej dejemem, babanéz gelsin-de 
çaresine bakaréz dedikte coğuklar ej ana biz evlendtmiz vakit hepi
miz birden dün isteriz, hem-de bir anadan bir babadan kérk kéz 
ólmaié, böjle olursa evleniriz joksa başka türlü olmaz demelenle 
zavallé kadénğa>z peki coğuklarém, babanéz gelsin-de söjlerim, ne 
derse ona göre isinizi j aparéz gibi bunlaré avudur.

Aradan az geçmeksizin babalaré jine sefer edüp evine gelir, 
kádén fék coğuklar én dedini kofaséna anladér, herif-tir düşünür 
taéénér, coğuklar én bazélaré pek küçük, evlenmek vakté dejl, co’u- 
nun-da vakté gelüp gedmekte ise-de sindi böjle ana baba bir, kérk 
kézé nerde bulmalé dejinğe kádén fék belki bulunur, bir kerre araréz 
dejerek bazé komşulardan uslu akéllé jasldğa kadénlaré birlikte alup 
kéz arama dékarlar, surasé burásé deje gezmede olsunlar, kézén otuz 
dokuzunu bulup kérk tane bulamazlar. Günlerde bir gün jine görü-
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gülükle dolasmaktalar-ken sokaklaré bir bir gezerler, kadénlarén 
adeti belli ja , çeneleri durmaz, her gezdikleri jerde söjler gezerler, 
bir gün sokakta giderken beli bükülmüş jürüme meğale jok, elinde 
dejnejini kakar, éhlajup ékéslajup bir jandan sümünü çeker, aksérér 
téksérér, görenin kérk gün isi rast gitmez, ne idi belirsiz, ilâ otu
zunda bir koğa karéja rast gelirler. Bunlarén gezdiklerini görerek 
evladğeklarem, aradénéz ne dir, derdini söjlejen derman bulur, belki 
ben-de dilejinize bir meded olurum demesile bunlar gerdek ólmaié, 
nekadar olsa jaslé baslé bir kadén dir, bilmedimizi bundan öğrensek 
gerek dir gibilerde isi koğa karéja anladérlar, o-da ej kézsá'zlarém, 
aradénézé böjle gezmekle sokaklarda evlerde bulamazsénéz, bir jerde 
bulunur amma onun-da ele geçmesi pek güc-tür, onun-da kolajéné 
ben bilirim, başka beğere bilenin alnéna çilek takarém dejerek dejne
jini kakup gitme baslar. Bunlar-dér bir ip uğu tuttuk deje karénén 
peşine düşerek eline aja na kapanup jalvarup jakarmâ banlarlar, 
bunlar üzerine düştükçe karé kendini naza çekerek bir vakit bunlaré 
üzerse-de en sora kézzü'zlarém, nafile jorulmajén, sizin aradénéz 
félan jerde Térnakséz dev derler, onun sarajénda bulunur, oraja-da 
gitmenin sikki jok dedikte bunlar a ajol biz-de seni bir sej söjlejeğek 
sandék, oraja bizden ne gideğek var ne-de öjle sej istemejiz demele- 
rîle karé jine ordan ajrélarak biraz dönüp dolasup evlerine giderler, 
coğuklar-da bize bir sej dödu-mu gibilerde analarénén önü peşi séra 
dolaşmakta olsunlar hic bir yaber anlajamadéklaré gibi isi zorlatma 
başlarlar. K adé^á1 z-da geze geze usanmés, coğuklara o'ulğukla- 
rém sizin aradénéz bu şehirde bulunmadé gibi başka jerde-de 
jokmus dejinğe coğuklar ej ana hajdé burada olmasén, başka jer
de-de bulunmajağa né neden bildin demelerile kadén akiénén kés- 
saléle etrafé düsünmejerek coğuklarem bu gün félan jerde rast gel
miş oldümuz bir koğa karédan işittimize göre aradénéz kérk kéz 
Térnakséz dev deje anélan bir hajvanén sarajénda bulunurmuş, ora
ja-da gitmenin jolu olmadéné caresi-de o eytijar kadénén elinde imis, 
bize böjle söjledi dejinğe coğuklar ha sindi bulduk, bize-de lazim 
olan bu idi demelerile bunlar kérk kardas bir jere toplanup söjle 
edelim böjle gidelim deje devin sarajéné arajup bulma'é sözlesizler. 
Babalaré-da o günlerde bir sefer daha etmiş, evine gelinğe isi karé-
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séndan sorar, o-da dedi gibi anladér, herif ej vah karé, sinden gerii 
biz Ğoğuklare oturtamajéz, senin bu s'ózün onlaré bütün bütün hava- 
landérdé, keşke biraz daha savsaklajup ojalajdén-da ben geldımde 
bir çaresini bulurdum dedikte kadenğâ'z sasérarak ne bilejim, beni 
sékéstérdélar, arték gezüp aranmaktan-da halem kalmajenğa isin 
dorusunu söjledim, ne japajém, baséméza jazélané göreğez der. He
rif-tir coğuklarenen tavréné anlamak iéün janéna car arak bir takém 
öte beri sözlere girisirse-de coğuklar bir türlü kanmajup baba biz 
gidüp Térnakséz devin sar aj éné bulağâz ja  öleğez,joksa başka çaresi 
olmaz dediklerinde adamğcCz her ne kadar öte beri ederşe-de bir 
türlü vaz geçiremez, ondan ej cojuklarém benden size babalék bu ka
dar olur, baskaséné bilemem, sinden sora Allah jolunuzu acék etsin 
dejerek jine isine gider, coğuklar hepsi bir jere gelüp aralarénda isi 
pişirirler, gidüp devi arama hazérlanérlar, pahada â'r jükte hafif 
kendilerine öte beri sej düzüp edine bildikleri epejğe paralaréné-da 
kemerlerine kojarak bizi seven tutmasén dejüp analaréné göz jasile 
brakér giderler.

Bunlar doru o koğa kar énén öldü jere vararak herne kadar 
evini köjünü bilmezler s e-de fádé bu ja, her vakit böjle isler beğer- 
mekte oldündan geğe gündüz sokaklarda ötede beride gezermiş. Uzat- 
majalém coğuklar bir cesme baséna vardéklarénda mahud karéja 
rast gelirler, o-da bunlaré görünğe isi evvelğe işitti ja, mutlak bun
lar ólmaié deje, sevinerek dejnejini itüp kokup ah vah eytijarlék, 
basa gelen âekilir gibi gelüp çeşmenin taséna oturur ; bunlar-da olsa 
olsa anamézén dedi karé bu-dur dejerek vah anajéméz jorulmusun 
deje islerinin cékaré iéün gidüp elini Öperler, o-da bir takém öte beri 
sözlerde bulunursa-da ej ana burásé neresi-dir, sokén jolumuzu sasér- 
majalém dediklerinde karé ej o uljuklarém siz kim-siniz, nereje gidi- 
jorsunuz demesile bunlar-da Térnakséz devi aradéklaréné bildirirler; 
ğadé-dér, ha sindi buldum, bunlar mutlak benim dedim jere gidijor- 
lar deje ej coğuklar siz orada ne japağa néz, o devin oldüjerden kus 
uçmaz kervan göçmez, sindijedek o jolda niğe ğanlar öldü dejinğe 
olanlar biz-de ölme gidijoruz, kérk kardas-éz, ja  hic birimiz kalma- 
jénja kadar üraséréz, ja-da murada ereriz derler, ejer bir kolajé 
varsa senden cok jalvaréréz hem-de emejin bosuna gitmez, bize bir
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jól göster dediklerinde birer avuj altun cékarup verirler, karé öm
ründe öjle küme ile parajé bir jerde görmemiş, alténlaré görür gör
mez ah evladlarém sizi kendim do'urup büjütmüs gibi dünjada en 
sevgili sejden zijade esirgerim, Allah jolunuzu acék etsin, bildimi 
saklamam dejerek buradan bir sene kadar jol gideğeniz, ondan önü
nüze bir ova gelir amma uğu bujáé on senede bulunmaz, o kadar 
büjük-tür, o ovaja sakén girmejin, Térnakséz dev dedîmizin órásé 
pabuclü-dur, ejer bir adém atağak olursanéz gittiniz gün-dür. Sacén- 
dam üc ak kél kopararak bunlaré álén, o ovaja vardénézda birini 
gejelejin jaké néz, çünkü devin ateşten korktu gibi başka bir sejden 
daha ürkmesi jok-tur, onu jakténézda sarajéndan bir mil öteje kaçar, 
hemen durmajup gidesiniz, ne kadar gide bilirseniz sabâ oldukta 
oldunuz jerde kalénéz, dünkü devin gündüz gözleri görmez, kadté 
jerden bir jere kéméldamaz, hem siz-de o gün dinlenmiş olursunuz. 
Aksam oldukta kélén birini daha jakénja o daha ilerü gider, uzat- 
majalém o geje-de sabaha kadar gidersiniz, ücünjü gün geğe jine 
böjle japup tâ saraja vardénézda kapularé ardéna kadar dajalé 
amma bir janénda serde kuşu bir janénda kanarja var-dér, serçenin 
önünde-ki suju kanarjanén önüne, onun önünde bulunan jemi-de ser
çenin önüne kodunuzda arték hic korkmajén size ilişen olmaz dedınde 
soğuklar sevinerek karé ile vedalasup duadan unutma bizi dejerek 
sürüp giderler.

Az vaktén idinde masallarda tez gelir o ovaja varérlar, birde 
ne baksénlar uğu buja'é jok, rüzgjar esmez, kus uçmaz, ésséz bir jer 
oldünu gördüklerinde, vakitlerde-de jaz günleri oldündan güneşten 
s é j  aktan börtmüsler. Nejse karénén söjledı jer burásé ólmaié deje 
arkalaréndan cantalaréné cékarup her biri bir j ana serpilir, biraz 
nefeslendikten sora aksam-da jakénlasup ortalék kararmâ baslar, 
gereji gibi geğe oldukta hemen kélén birini jakarak ortalék gündüz
den daha ajdénlék olur. Hemen bunlar jine jola düşüp sürerler, 
dev-de birden bire ajdénlé görür görmez sarajdan cékup bir cok jer 
ajrélarak gider, bunlar-da sabaha kadar durmajup sürerler, jine 
gündüz oldukta iristikleri jerde kalérlar. Aksama kadar dinlendik
ten sora geğe olunğa kélén birini daha jakarak jine jola giderler, 
sözü késsa keselim, üd geğe böjle japarak birde devin sarajéna var ér-
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lar, ne görsünler öjle bir sár aj-ki eni boju belirsiz, birde kapusa, 
var-ki bir janéndan o bir janéna bir ajda varélmaz. Hemen kérké 
bir séraja dizilüp kuşlar én önünde-ki sejleri dejistirirler, kendileri 
iőerü dalup ne tarafa gideceklerini sasérarak telaslaréndan o jana, 
bu jana sáldérmaktalar-ken bir séraja ufak ufak kérk tane kapu 
görürler, hepsini birer birer acup baktéklarénda birer oda, içlerinde 
huri gibi birde kéz oturmuş nas isler, tâ kérkénfé odaja vardekla- 
rénda, Öbür kézlarén hepsinden baskén güzellikte bir kézén oturdünu 
görmelerile sefkinden kérké-da düşer baj élér. Kéz-dér cok vakitlerden 
berü adam olu olarak kimseji görmemiş, birden bire bunlaré görme- 
síle sasérup ah oh bu ne dejerek telaşla jerinden kalkar, içti sudan 
bir bardak doldurup hepsinin üzerine serpin fe  bunlar sersem sersem 
kalkééérlar. Kéz ejjıt kardaslar,siz kim siniz,in-mi-siniz, Cin-mi-siniz 
burajé nasl buldunuz demesile bunlar olanCajé bir bir anladérlar, kéz- 
-dérbunu isidin fe  ej kardaslar,bu yos amma Térnakséz devin dünja- 
dan viiCudu kalkmadékca hep çektiniz bosa gider, ondan cofuklar ej din 
kardasé güzel, bunun çaresi ne dir söjle-de japalém,joksa biz bu jolda 
ölme geldik dediklerinde kéz ej jitler, bu sarajén bir baycesi var-dér, 
onun ortasénda büjük bir havuzun içinde jaré kan jaré su ile dolu 
bir jané insan bir jané balék kélénda bulunan bir haj vauén karnénda 
altun kafes, iéerisinde jesil baslé üé güverjin var-dér, o balé tutar-da 
güvercinleri ala bilirseniz o vakit devin ölümü elinizde dir dedikte 
kérk kardas hemen bayceje sejirterek bir kac sât gittikten sora havuzu 
bulurlar, birde ne baksénlar, içinde bir kac gemiler sé'aCak kadar 
büjükliikte bir havuz olup hepsi-de etraf enda dolasup gezinerek birde 
öteden berü suju ikije bölüp bir mefred geldini görerek korkularén- 
dan biraz geri çekilirler. Balék-tér a'zéné açarak sujun üzerine cek- 
tékta férén gibi acup iki jana bákénér, sudan céksa bunlar én kérké- 
né-da bir lokma ede fek, bütün bütün kendilerine korku gelüp havuza 
jaklaşma kéjésamazlar, birde nasl etsek felan deje düşünme vardékla- 
rénda öteden beri kapuda gördükleri kuşlar bir yézla geldiklerinde 
bunlar bir férténaja tutulmuşlar gibi á’zlaré burunlaré bir birine 
kar ésér, ne olduklaréné bilemejüp dev geldi sanarak kacésup koşuşma 
jüz tutarlarsa-da korkularéndan hem giderler, birde dönüp arkala- 
réna baktéklarénda o kuşlar biri balén ensesinden biri-de kujründan
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jakalajarak sudan cékarméslar, vire cérpénup havaja kaldérdéné 
gördükleri gibi olduklaré jerdç durup bakésérlarken kuşlar gelin ba
lén karnene jár én-da dilejinizi álén dediklerinde bunlar-da kus dili 
öğrenmiş olduklaré icün hemen kendilerine bir gajret gelüp bellerin
den kimi ok kimi hançerini éékarup kosustuklarénda küçük olan tan- 
réja sénarak balé'a bir hançer vurdu gibi balék iki paréa olur, akan 
kanéndan kuşlar icinğe biri arslan biri kaplan olur, karnéndan 
cékan altun kafeste-ki güvercinlerin ücü-de bir birinden güzel, insan 
tutma kéj amaz. Bunlar bir birlerine ejvah sindi bunlaré-da öldür
mek bizğe pek zor olağak, hajáé kézén janéna götürelim-de ne derse- 
ona göre davranéréz deje kafesi alup arslan ile kaplan-da janla- 
rénda olarak doru keza giderler.

Dev ise balén tutuldünu anlajarak ateéler sacup jeri göjü zén- 
gér-zéngér sallar gelir, sarajda bir zelzele olmuş gibi her jer debre- 
süp ojnar, kéz kafesi eline alér almaz ej kardaslar sindi murada 
erdik der demez güvercinin birini öldürür, olanlar ejvah ne japtén, 
nasl kéjdén dediklerinde kéz birini daha öldürür ;  devin jaré Canén- 
dan zijadesi gitmiş oldündan hemen elini uzadarak kafesi kapmak 
üzere iken kéz bir férj ad edüp ejvah gittik değerek hemen öbür güver- 
Cini-de öldürünje mefred dev geberir serilir. Birde olanlar ne gör
sünler devin bir kolu kérk aréén uzunlünda, arték her jeri ona göre,, 
bunlar korkuju brakup sevinçlerinden kendilerine bir türlü olama 
gelüp kézlar-da ej kardaslar bu gün bize büjük bir gün-dür, hepimiz 
Canémézé kurtardék, nije jéllar biz burada hapés idik, sindi jane- 
mézé size ba'sladék, herne ederseniz razé-jéz dediklerinde sarajén 
içini ejije gezerler joklarlar, her jané jangén jeri gibi olup gittikçe 
jékélup dökülmekte oldünu görürler. Hemen hepsi birden ölüm kor
kusundan jalén ajak basé kabak désaré óékarlar, uzaktan sejr et
mekte olsunlar sanké evvelden-de jerinde hic bir sej jokmus gibi koja 
saraj jerle ju f olur, tasé topra'e bütün elmas altun kesilir. Bunlar 
sasérarak her biri götüre bildikleri kadar alaCaklaréné alérlar, jolu 
tutturarak surdan geldik burdan geçtik deje sürüp giderler, masal
larda tez gelir, jakén vakitte ölanlarén şehrine varérlar, anasé baba- 
sé-da isi güCü brakup éoCuklarén hasretîle janup jakélmakta iken 
éoCuklarénén janlarénda kérk-ta kéz iki-de arslan ile kaplan olarak

9á



96 O SZM Á N -TÖ R Ö K  N É P M E SÉ K .

geldiklerini gördüklerinde arték dünjalar kendilerinin olmuş gibi 
hepsi sarmas dolaş olup kavuşurlar. Getirdikleri altun elmaslaré bir 
cok para edinüp biijük bir zengin olurlar, kézlarén-da söjlemeleri 
üzerine başka bir şehirde bulunan ana babalarene arama kalkéstek- 
larénda bir geğe aslan ile kaplan onlar ujurken, doru kezlaren şeh
rine varup arslan kezlaren babasene kaplan-da analarene sértlajarak 
sabaha kadar orağa getirirler. Onlar korkularından titremede olsun
lar berikiler-de ujkudan kalkenğa kezlar ana babaséné, onlar-da 
coğuklarene görerek cok silkür, dünja gözile görüştük deje pek cok 
sevinirler; ondan her biri basena gelenleri ortaja kojup anladarak 
konuşup görüştükten sora kezlaré olanlara nikjâ ederler, kerk gün 
kerk geğe dün japtéktan sora ölüp ölünğeje kadar bir jerde jasarlar, 
dünjada sâ oldukça arslan ile kaplan-da herne dilekleri olursa japup 
jakestérérlar, ölünğeje kadar hic bir sejden zahmet cekmejüp ruhatla 
ömür sürerler.

91.
Evvel zeman içinde zenginğe bir adam olup orta halle geci- 

nirse-de dünjaja bir coğü gelmedînden durup oturamaz. Geğe gündüz 
coğün gamıle düşünmede olsun günlerde bir gün bari arkadaslarén- 
dan bir kaâe bunun evine müsafir gelirler, jejüp içmek bir takem 
mohabbetler etmekteler-ken müsajirden biri bunun herne kadar ken- 
dilerîle söjlesüp konuştuklar éné görürlerse-de kendisi kérgén kérgén 
hié bir fer  ahé jok, yat ériaréna türlü sej gelerek asléné sorarlar, o-da 
âoğuk hasretlinden her anda böjle kederli oldünu anlattékta öbürü-de 
karsélék olarak ej arkadaş Allah zijade etsin, senin halén vaktén 

folunda, bir kerre daha evlen-de belki Allah bir coğuk verir, olur-ki 
karén coğuk do'urmajor demesile zavallé herifin o vakté gelinğeje 
kadar akléna hic öjle sejler gelmedînden müsafirin bu dedî seji akién- 
dan cékarmajup bir gün be s gün geâtikte herif coğuk sevdaséné bra- 
karak bir daha evlenmek sevdaséna düşer. Herne kadar birden bire 
karéséna söjlejemezse-de uğun uğun isi karéja anlatma cabalar, 
karé-da ne japsén herifin efkjaréné anlajarak kendi ej kojajém belki 
benim öoğüm olmajor, sen-de bu jüzden her vakit inğinijorsun, bari 
Allahén emri üzerine bir daha evlen, sana kendi elimle birini bula-
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jém, helalle’a alasén demesile bu söz herifin dünden janéna minnet, 
ej kare ne japajém, sen-de ben-de evlad jüziine hasret-iz, belki Allah 
bir cojuk verirse su sen vaktenda biraz hem ejlenirim hem-de oldum 
vakit bu kadar malém eller elinde kalmaz deje konuşarak isi ejije 
pişirirler. Karé komşudan uslu ak éllé bir kac kişileri janéna alarak 
uzatmajalém bir kac gün gezerler, güzellikte epejje güzel bir kézjaz  
bulup herife nikjâ dün falandan sora güvej korlar.

Biraz g e cinje kézén karné büjüme baslajup gebe öldü anlasé- 
lér, herif karésénén gebe kaldéné isidinje sevinmesine karar olmaz, 
dokuz aj on gün tamamlastékta bir gün árésé sékéstérup aj én on 
dördü gibi kéz olarak bir cojuk do'urur. Masallarda tez gelir, cojuk 
epejje büjüdükte bunu mektebe basladérlar, gelüp gitmede olsun biraz 
daha büjüjüp on oniki jaséna kadar girer, kéz cojuk bu ja, mekteb- 
dsn alup bir ustaja verirler, nü' s dikiş öjrenmede olsun günün birinde 
babasé hastalanarak e jeli gelmiş oldündan %astaléktan kurtulamajup 
ölür. Karésé cojü öldüne âlajup jas tutarlarsa-da ne olursa ölene 
olur, bes on gün g e cinje herifi unudurlar, cojün anasé beriki karéjé 
kapu désaré eder.

Bunlar ana kéz heriften kalan maié paralaré jejüp içmede 
olsunlar kéz on onbes jaséna kadar girmiş, biraz-da hoppa mi zajlé 
olup her gün sejr jerlerinde gezüp jürümede olsun günlerde bir gün 
anasîle bir arabaja binerek gezmek icün kérlara éékarlar, surasé bu
rásé derken gezüp gitmede olsunlar ésséz bir jer de á’jléklé bir su 
kenaréna inüp otururlar, gjâ kéz gjâ anasé biraz gezüp jürüjerek 
jine olduklaré jere gelüp gitmede olsunlar bir kerre daha kéz kendi 
baséna anaséndan ajrélarak epejje zeman gider dolasér, orman iâi 
gibi bir jere girüp o güzel cC jlarénda biten zümrüt gibi çimenler, 
içinde acélmés güzel kokulu ciéeklerden biraz toplajém deje o jana 
bu jana gitmekte iken bazé bazé ötmekte olan bülbül sedalaréné iside
rek kendine bir hajret gelüp öldü jerlerde ciőek toplamakléktan-da 
vaz gederek kuşlar én ötüşünü dinlemek üzre iken kendisine bir dal- 
génlék gelir ujuja kalér. O halda bir düs görüp kendini bir kalaba- 
lék jer de, kadén erkek karésék başka bir sejr j  eri gibi görüp, uju- 
mazdan evvel kendi bulundu jer gibi â’jlek güllük giilistanlék, o sejr 
jerinin bir tarafénda güzellikte esi jok padisa gibi gejimli kusamlé
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onbes jirmi jasénda kadar bir deli-kanlénén altén bir sandalije üze
rinde oturdünu, janénda alté kadar jine güzellikte emsalséz aljesil 
rubalar gejinmis kimi yizmet edüp kimi calgé canak ile ölané ejlendi- 
rüp durmada olduklaréné sejr ederken, kézén-da ölana karsé güzelli 
hemen bir birinden ajérdé jók, kéz düşünde ah ben-de söjle bir deli- 
-kanléja kismet olsam, o bana ben ona bakup sevmekle dojmasak 
dünjada bundan-da güzel jasamak olmaz gibi kendi kendine hídja 
eder, birde o sejirğilerden bazélarénén söjlemeleri üzerine ölanéh jedi- 
lerin éahé oldünu isidir. Birde ujkudan ujanénja kendisinin düs 
gördünü anlarsa-da biraz düşünüp tasénarak ciánén güzelli hic %ate- 
réndan éékmaz, birde ejvah ben anam é f élan jer de braktém, ağeb ne 
oldu, vakit-te geçmiş de jer ek oldu jer d en ajrélmaséné-da istemezse-de 
âaresiz geri dönüp anaséné brakté jere gelir; zavallé kadén kézén 
bir vakit gelmedini görün je  nerede kaidé, ne jana gitti deje aramés- 
-tavaméi bulamajarak gelinğeje kadar beklemeji kararlastérup gözle
rinden jas jerinde kan sacup oturmakta imiş. Birde öteden beri 
kézén geldini görmesile biraz jürejine su serpilüp ah evladjém nere
lere gittin, biraz daha gelmesejdin âlaja âlaja kendimi öldüre jazdém 
demesile kéz lıic belli etmejerek anajém bak ne güzel çiçekler topla- 
dém, bunnarén oldu jeri görsen ne kadar güzel, adeta ajrélma'é iste
medim, onun icün biraz geçittim demesile aman kézjazém buralaré 
kér bajér durmak olmaz, hajáé evimize gidelim-de bir gün jine gelir 
ejleniriz f élan derse-de kézén jüzü başkalaş m és oldünu görünğe herne 
kadar jüz göstermezse-de kendi kendine merak edüp ağeb çoğuma ne 
oldu, sorsam anlaja bilirmijim deje kurup dururken, kéz-da anasénén 
derin derin düşünmesini görerek a nineğim senin-de benim gibi der
din jok a, ne düsünijorsun, beni bütün bütün céldérdağân-nu demesi 
üzerine anasé ha sindi jól acéláé, sor ağ amé sorarém deje kézém senin 
derdin ne dir ne oldun söjle bakajém, ben-de sana merak edijorum 
dejinğe kéz söjledi söze pişman olursa-da ne japsén-ki bir kerre dir 
söjlemis bulundu, arték aldatma1 é-da istemejüp kérda gördü düşü 
anladér. Anasé kézém o merak olunağak bir sej dejl, düs bu ja, her
kes göre bilir gibi kézén efkjaréné avutmak icün bir takém sözler 
söjlerse-de kéz bir kerre göjniinü ölana brakmés, anaséna karsélék 
öjle ja félan derse-de iéerisinden külhan gibi janar, nasl etsem-de
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anarné kandérup bir kerre daha oralara gitsem deje günün birinde 
allem edüp kallem edüp anasene kandér arak evvelki gittikleri jere 
giderler.

Kadén keze kendi baséna gezme koju vermez, her nereje gitse 
jané bctsénda gider, kez-da bir far sat bulup ajrélamaz. Epejğe orada 
oturduklarenda kadenğaz bir ujkuja dalar, kéz bunun ujudünu görür 
görmez su uğurken bir kerre daha o gördüm jere gidejim der, ağele 
kalkup o jola dörulursa-da aradan epejğe gün geâmis, nereden git
tim sasérarak bir başka jola sapar; çabuk gidejim anam ujanmadan 
jine gelejim deje séké sékéja gider, içerisinin atesile bir iki üÖ sütlek 
jól alér, bir türlü a*ğlék güllük güllistanlara giriip Őékarak oralara 
geldi jolu-da kajb eder, geri dönüp anasénén janéna gelmeği isterse-de 
bir türlü jola cékaramaz, ejvah en sonunda dalar basénda kaldém, 
jol iz bilmem, sindi nerelere gidejim deje ülajup inleme baslar. Biraz 
vakit daha öteje berije carpénmada olsun aksam jakénlasmés, ana- 
sé-da ujkudan ujanarak kézé janénda bula m aj én ğa ejvah bak su 
kahpenin etti ise, jine beni brakmés, kim bilir nerelere gitti demede 
iken ortalék bütün bütün kararma baslar, kadén ülajup sézlanérsa-da 
arajup bekleme vakit olmadéndan ona ne oldise oldu, ben-de dalar 
basénda kalmajém deje éékup evine gelir. Geğe gündüz ah vah ede 
durmada olsun kéz-da, dönüp dolaşarak düda baj ér da geğe olmu§, 
kendini japa-jalénéz görünğe ejvah kendim ettim kendim buldum 
anamdan evimden ajréldém, sindi ne japajém deje dört janéna baké- 
nér dururken uzaktan bir mum ésé görür, ne olursa olsun elbet 
şurada bir adam olu ólmaié öjle-de öjle-de dü basénda kaldém, bu 
kadar zahmet çekmeden-se bir an evvel baséma geleğeji görejim deje 
o ésé’a karsé gider.

Gittikâe jol uzakla s ér, kéz hem korkusundan hern-de içinin jan- 
génléndan jorulmak dinlenmek bilmejüp durmaz sürer, gide gide 
birde ne görsün bir dev anasé bir fér  én jakup vire salar cékarér 
amma kéz ne oldünu anlajamaz, dev karéséndan-da ödü patlajup 
gitsem-mi gitmesem-mi gibi düşünürken ne olursa olsun, elbet gide
rim deje ilerülejerek dev karésénén janéna varér. Hemen koşup ah 
nineğîm deje karéja sarélér, karé-da seni gidi asifte seni, eğer bana 
anağém demejejdin seni-de bu féréría atup jakardém, ondan kézén
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nereden gelüp nereje gittmi sorar, kéz-da korkusundan saklamaya
rak isi oldu gibi söjler, o-da eyvah kezem sen onu bulamazsén, lıem 
bulsan-da onun janénda gördün kezlar peri dir, o-da félan padisa- 
hén ölu-dur-ki anaséndan dödü zeman jedi dösejinde caldélar, ken
dilerine sah ettiler, sindi kadén olarak janiaréna kimseyi üratmazlar, 
seni saha asik oldünu anlajafak olurlarsa anide isini bitirirler, 
dünkü o ölanjazé jalnéz kendileriâün zapt etmişler dir demesıle kéz 
kendi kendine nejse biraz jolunu öjrendim, elbet daha ilerüsini-de 
anlarém deyerek karéja anağem sen bu férénda ne pisirijorsun, o-da 
kézéin benim seksen tane ölum var-dér, buraya her gün gelüp giden 
adamlaré tutarak bu féréna atarém, kültériié ekmek jürup o'ullaréma 
jediririm, çünkü onlar başka jemek jemez, eyer sen-de bana anağem 
demejejdin féréna atup j  akar d em, sindi seni evlad edindim art ék 
korkma der. Nejse bunlar lakérdéja kojulup dereden tepeden konuş
makta olsunlar, karé kézém sindi o'ullarém nerde ise gelir, seni 
benim janémda görürlerse birden bire ne oldünu tanémazlar, gel seni 
sakla jém-da bir zarar görmejesin dejüp hemen kéza bir tokat vura
rak masa japup bir tarafa atar. Birde o’ullaré ana, adam eti koki- 
jor deje her biri minare gibi bastéklaré jer i ojnadarak gelirler, karé 
Allah Allah benim bütün gün kérk elli adam janéma gelir, ben-de 
jakup küllei’lle size ekmek jürurum-da adam kokusu olmaz-mé, jedi
miz ictimiz adam-dér, kim bilir dişlerinizin kovunda neler var deje- 
rek ellerine birer odun j  ar másé verir, her biri dişlerini karéstérup 
kimi kol kimi bud kimi göjde cékarup orta yere korlar, karé-da japté 
ekmekleri getirir, jerler içerler, her biri bir tarafa serpilüp oturup 
konuşmaktalar-ken karé o'ullarém sindi adam olundan biri bana 
gelse-de anajém deje sarélsa, ben-de onu evlad edinsem siz ne dersi
niz dejinğe onlar madem-ki sen evlad etmişin bizim-de kardaséméz 
olur, demeleri üzerine karé masaja bir tokat vurarak ortaja kor, on
lar-da kéza vaj kardaséméz yos geldin félan deje her biri türlü 
türlü itibarda bulunur, kéz-da onlara harsé kardaslék jolunda-ki sej- 
leri japar. Dev anasé o'ullaréna kézén ne icün geldini anlattékta 
onlar-da ej ana sen bilmezmisin-ki o sezadeji periler sálé vermez, 
başka adamé-da janéna üratmazlar, bu zavallé oraya gitse-de mutlak 
öldürürler, ejer ölané tenha görüp-te kandéra bilirse belki bir birle-
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ríni o kézlardan kurtára bilirler, j oksa ele geçilirse kurtuluş olmaz 
demeler ile kéz bunnara aman kardascéklarém, siz beni onlar én öldü 
jere götürün-de ömrüm varsa ben isimi beceririm der. Devler peki 
kardas, biz seni javén götürürüz dejerek o geğe jatérlar, sabahé erken
den kalkup her günkü gittikleri gibi kézé-da birlikte alerlar.

Bir iki üc sat içinde o perinin sarajéna varérlar, devler keza 
der-ki onlar gündüz gezüp geğe sar aj da dirler, sen Hindiden içeri gir 
hic korkma kendini göstermejeğek bir jere saklan, arték ötesine ka
ré smajéz. Kéz buna razi olup devlerin her biri bir jana dalup gider
ler, kéz-da sar (tjén içine girer, birde ne görsün uğu buğa\° jok ğennet 
gibi güzel bir saraj, kéz Öteji beriji biraz bakénér dolasér, her sejler 
jerli jerinde kendisi-de bir köseje cekilüp gizlenir ; otura otura ğane 
sékélup karné-da ajékmés, korkusundan lıic bir jere-de képérdanma- 
jup ne otağa'né düşünür oturur. Birde aksam üstüjedi tane güver- 
ğin biri bejaz altésé jesil, doru baycede-ki havuza dalup cérpéndékla- 
rénda jesillileri kéz olarak bejazlénén-da olan oldu halda önlerine 
düşüp hepsi birden merdiivenden jokaré céktéklaréné kéz gizlenmiş 
öldü jerden görüp sejr eder bakar-ki düşünde gördü olan ile kézlar- 
-dér; hemen içerisinden jeni bir ateş kopup cajér-cajér bastan asâ 
janarsa-da olana kendini nasl bildir eğeni kurar.

O orada oturmada olsun bunlar gülüp ojnasérlar jerler içerler, 
geğe oldukta ses seda kalmajup hepsi ujkuja varér, kézén ağlektan 
gözleri kararmés, ne olursa olsun deje öldü jerden cékarak javas 
javas jokaré gider ; mejerse her biri bir odada jatmés, ölan-da bayce 
üzerinde bir büjük odada jatmés ujumus, hemen kéz giderek olanén 
janéna varéba düşüp bajélér. Ölan-dér kézén carpénmasile ujana- 
rak birde ne görsün aj gibi bir kézén jané basénda serpildmi gör- 
mesile ejvah ağeb bu nereden geldi, bizlerden olmadé halda bu
rája nasl girmiş, kézlar dujağak olursa beni-de bunu-da bitirirler, 
ağeb kim dir hic dejl bir jer garibi ólmaié, burasénén ne oldünu 
bilmejerek girmiş, her nejse korkusundan-mé ne dir düşmüş bajél- 
més-tér, sunu ne etsem-de ajéltsam gibi düşünüp tasénérkcn he
men kézén jüzüne biraz su serpiip kéz-dér telaşla kalkar, ölanén ujan- 
déné göriinğe aman sahém ne olursa senden olur, beni bu dertten 
kurtar, ölan-da kézén güzelime ğani gönülden vurulup kézé jatâ'na
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alér. Bunlar bir müddet konuşup görüsürlerse-de olan zaten kendi 
aslene bilmezmiş, kézén devlerden öjrenüp söjlemesi üzerine ja  be- 
nim-de anam babam var ha, jazék-ki sindije kadar bilmejordum, 
ben-de bu perilerden béktém amma ellerinden kurtulmasé-da pek giic, 
Óünkü beni hic jalnéz baséma sálé vermezler, bütün gün onlarla düşüp 
kalkar ém, sindi seni benim janémda görseler hic bakmajup öldürür
ler. Onun üzerine kéz ej sahém, bunlarén elinden kúrtulmanén jolu 
ne ise bana öjret japajém, hem seni hem kendimi kurtaraj ém der, 
ölan-da ej sultaném bunlar ele geçer amma ben onlarla bulundum 
zaman peşimizde bir adam olup-ta bizim nikablarémézé ateşe jaka 
bilirse, o vakit onlar ölür, ben-de kurtulurum dejinğe kéz ej sahém 
ben sizi nerede bulajém-ki bu dediklerini japajém, olan sen sindi bu
radan gidersin, o dev anaséna sordukta sana ne j apağa?né söjler, 
buraséné nasl buldunsa onu-da öğrenirsin, çünkü onlar her bir seji 
bilirler derse-de kéz ej sahém beni baraja onun o'ullaré getirdi, ben 
ise ne joldan geldimi bilmejorum, nasl bulajém, ölan-da sen hurdan 
éékénja doru sa na git, başka jola sapma, ondan onlara irisirsin, 
benden selam söjle, bunun çaresini bulsun dedikte kéz hic durmajup 
kézlar ajurken saraj kapusundan cékarak jola girer, ölanén dedi gibi 
hic bir tarafa bakmajarak sa'na gider. Sözü késa keselim az bir 
vaktén içinde dev karésénén janéna varér, jine evvelki gibi gidiip 
anajém deje sarélénja karé vaj kézém, ne geldin bulamadén-mé de- 
jin je kéz ölanén selamile beraber söjledikleri seji anladér, dev karésé 
kézém o pek kolaj, sen burdán su karsé-ki da\ı var, onun öbür 
janénda bir büjiik a j  én üzerinde bülbül javasé var-dér, onun sula’n- 
dan bir finjan su alup gel, der demez kéz doru o da'a varup juvadan 
bir jin jan su alarak gelir. Ondan dev karésé sindi o saraja git, jine 
kendini göstermejerek saklan, onnar gelinğe ujkuja vardéklarénda 
hepsinin nikahlar éné jané baséna kojarak birer ateş ver, onlar ja- 
nup-ta berikiler ujkudan ujanénjaja kadar onlar-da janar amma 
ölanénkini oda kapusunun önünde jak, aman janijorum deje kalkte 
vakit alden suju ona içiresin, o vakit sen onun o senin olur dejinğe 
kéz durma javak doru saraja gelir.

Jine evvelki gibi kimse olmadéndan girüp saklanér, aksam 
olunğa bunlar kus kélénda gelüp havuzda jékandéklaré gibi insan
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olup jokaré cékarlar, jejüp iétikten sora ujkuja jattéklarénda kez dev 
káresetién söjledi gibi gidüp her birisinin rubalar éné jané basénda 
tutuşturur, ölanénkini-de kapu azénda jakarak bitme baslajénja 
ölan aman jandém deje jatâ'ndan férlar, kéz-da al sahem deje 
elinde-ki suju içirin je  ölan düşer baj elér. Biraz zamandan sora 
ujkudan ujanér gibi kaikénğa birde ne baksénlar kendilerini bir da 
etejinde oturijor görürler, kéz ise buna sasar kalér, ölan der-ki ej 
sevdim sindi burada durmak olmaz, hajdé o dev karéséna gidelim-de 
bize benim babamén memlekitini göstersin demesi üzerine bunlar 
otur a kalka doru dev karésénén janéna varérlar, ikisi birden gidüp 
anajeméz deje s ar élén ğa karé vah evladlarem geldiniz-mi sindi hic 
korkmajén, ikirıiz-de kurtuldunuz, ölan kendi şehrine gitmesini söj- 
lejinje o-da ej ölüm siz jalnéz oraja gidemezsiniz çünkü pek uzak- 
-tér, aksama ó'ullarém gelsin-de sizi götürsünler dejüp bunlara birer 
tokat vurarak süpürge japup kapu ardéna kor.

Aksamlajén o ullaré gelinğe jine adam eti kokijor f élan der- 
lerse-de karé o'ullarém kéz-kardasénéz sevdini kurtararak geldiler, 
sindi babasénén janéna gitmesini istijor demesile devler ej ana ne
rede, getir bakalém biz-de görelim derler; karé süpürgelere birer 
tokat vurarak ölan ile kézé őékarér. Bunlar vaj kardascéklarérnéz 
deje bir birlerile sarmas dolaş olduktan sora, büjük olan ana ben 
bunlaré omzuma alup istedikleri jere götürürüm dejerek o geğe orda 
kalérlar, sabálajén birini bir omzuna birini bir omzuna alup alté 
ajlék jolu bir şatta gidüp ölanén şehrine varér, şehrin désarésénda 
bunlaré brakup helallastéktan sora dev gider. Kéz ile ölan sindi ken
dimizi nasl bildirelim deje düşünürken âif teinin biri şehre gidijor- 
mus, hemen ölan janéna ca rup biraz para adajarak hajdé padişaha 
git ölün geldi şehrin désarésénda dir, bir araba istijor de dejinğe 
çiftçi gidüp saraja %aber verir, sah işittikte ağeblenerek bu bir jalan 
amma dur bakalém, aslé ne dir deje bas vezirini bir araba ile gönde
rir. Vezir-dir ölan ile kézén janéna gelir, bunlar veziri tanémazlar 
amma vezir ölanén kücüklünü biraz yatérlajarak hemen arabaja 
kojup saha getirir; padisa ölané görünğe ne kadar olsa sureti kü- 
âüklüne andérdéndan bunlaré janéna oturtup nereden geldiklerini 
sorar. Bunlar gördükleri gibi isi témámén anladérlar, sah vah evlad-
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ğem deje olunun bojnuna sarélup kézé-da olunu kurtardé iéün ondan 
zijade severek ikisini-de ğanena sokağa1 é gelir. Hemen anasé dadésé 
bütün saraj halke dujarak sezadeji kézé her biri türlü türlü oy şarlar, 
dünjalar onlara verilüp şehirde bir bitjük senlik japarlar, kérk gün 
geçtikten sora kézén şehrine adam gönderüp anaséné buldururlar, o 
zavallé-da o gün bu gün-dür âlaja âlaja evladénén hasretlinden ölüm 
haliaréna girmiş, ondan kézéné görünğe dünjalar kadar sevinir, kézé 
olana nikjâ edüp kérk gün kérk geğe dün japarlar, ölünğeje kadar 
birlikte oturup Ömür sürerler.

92.

Bir varmés bir jokmus vaktile bir padisa varmés, dünjaja 
herne kadar coğü gelirse jedi dösejinde iken calénérmés, padisa 
arték deli gibi olup ne dir bu benim baséma gelen, sindije kadar kérk 
tane 6oğüm oldu, her biri bir birinden güzel, jüzlerine bakma dajana- 
mazdém, hic olmazsa biri olsun kalmadé, arték bundan sora evlad 
félan istemem, böjle her birinin ağ és éné cekmedense hic olmasén daha 
eji der amma cojuklarén atesıle günde binkez janar jakélér, bazé bazé 
jané cok sékélup ejvah deli olağdm, varup basémé alap gidejirn deje 
kurar. Bir geğe herkes ujkuda iken kimseje dujurmajarak biraz öte 
beri düzüp kendi kendine sarajdan cékarak karanlékta jollara düşer, 
o vakta kadar has bayéeje bile jalénéz óékmamés, kend isine-de bir 
korku gelüp ağeb ben nereje gidijorum derse-de ne olursa olsun, daha 
baséma geleğek varsa görürüm gibi dalgén dalgén bir jol tutturmuş 
sürer gider.

Bas arétmajalém şehirden epeji jer aj r él én ğa saba jaklasmd 
baslar, padisa-da bir cesme baséna varér, şurada bir abdest alup 
namaz kélajém deje kollaréné sévamakta iken ortalék-ta daha pek 
á'rmamés, gökten doru bir kar alté görüp gele gele bakar-ki kérk tane 
güverğin, cérpéna cérpéna çeşmenin jalana inerler, sah-da korku
sundan hemen bir kenara gizlenir. Giiverğinler çeşmeden birer su 
icüp oh anarnézén siidü bize kismet olmadé, kana kana emmedik, 
böjle da sularéné ice ice besleneğez, anaméz babaméz bizi düşünmez 
oldu, bir kacé-da düsünse-de bizim nerde oldûmuzu ne bilsinler deme-
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lenle cérpénup uçarlar. Sah bunlaré isidir işitmez, kenâisi-de evlad 
janéklésé oldündan kendi kendine vah jazek hayvanlarda bile ana 
baba hasretli var, o jauru kusğa zlaren-da kim bilir derdi ne dir 
deje daha beter efkjare artar, nejse bir abdest alup sabâ namazéne 
kéldekta ortalék gereji gibi arma baslar, dört jandan bülbüller saki- 
jup öterler, bütün bütün kendine karipsemek gelüp öldü jerde dalar 
kalér.

Aradan biraz vakit geçmiş, jorgunlukla bir müddet ujanamaz, 
baze-da ujku arasenda jine çocuklar ene düşünmekte iken j  anma bir 
dervis geldîni görüp bujrun deje jer gösterince hal yater soruşurlar, 
sahen-da Öoğuktan başka akimda bir sej olmadendan dervise derdini 
anlader. Dervis ise sahén coğuklare ne oldünu bilirmiş, ej ğahem 
sen gam jeme, coğuklarene sen görmedin amma onlar seni görmekte 
dirler, çeşmeden abdest almakta iken gelüp su içen güverğinler cojuk- 
larén-dér, sindije kadar onnaré periler zapt etti, olduklaré jer buraja 
bir senelik jol-dur amma onlar istedikleri vakit buraja dejil senin 
sarajéna bile giderler, lâkin perilerden korktuklariciin kendilerini 
bildiremezler, sen buradan kalkténda o gördün güverğinler gibi deş
meden kana kana bir su ié> sóra joluna git-ki tanré seni cojuklaréna 
kavuştursun dejinğe dervis cékup gider. Bir müddetten sora sah 
ujkudan ujanup biraz düşünür tasénér, düşünde gördü dervişin söz
lerini yatérlajarak ağeb gördüm gercek-mi, joksa hajai ile Öjle-mi 
göründü dejüp dururken hajdé öjle-de öjle-de dalara düştüm, ne 
olursa olsun deje çeşmenin baséna varér bakar-ki kan akar, padisa 
ürküp ağeb hala düs-mü görijorum, bu nasl sej dir deje gerilejerek 
çeşmeden akan kané sejr eder, arték gün güneş-te dömus, mutlak bu 
düs félan dejl, elbet bir hikmet var-dér ;  hemen gidüp gözlerini kapar, 
kendine tiksinmek getirmejüp su icerğesine akan kané kana kana 
içer, a!zéné cekinğe sâ janéna bir jol tutturup otur a kalka gitmekte 
olsun epejğe jer alér. Masallarda tez gelir, bir kursun átérné uzak- 
lékta bir ordu kurulmuş gibi kalabalék sezer, öldü jerde biraz dura
rak kendi kendine bu ne olağak ağeb dost-mu düsma7i-mé, gitsem-mi 
gitmesem-mi gibi ileri geri düşünmekte iken hajdé ne olağak, baséma 
jazélané göreğem belki derdime bir çare bulurum dejüp doru o kala- 
balé1 a gider.
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Gide gide jaklastékta bakar-ki irili uf akié en ufdé-da deveden 
büjük bir éok ejderhalar j  elmés durduklar éné görünğe ejvah düs deje 
gördüm kim bilir jadélék-mé idi, jól jorgunlüla ujku arasénda düs 
sandém, mejerse beni bu belalara üradajak-més, sindi ne japajém 
bunlara jakén gitsem, hic dejil beni paralarlar, kaçsam jine olmaz. 
Hemen alamâ baslajup aman tanrém sen beni kurtar deje jalvar- 
dékta, mejer o ejderhalar-da analaréndan henüz dömus bes on gün
lük jauru olduklar éndan gözleri görmez, juvalar éné sasérméslar dur ur
lar més, sahé félan gördükleri jók ; biraz öte beri dolasup sécrasup 
jine bir jön tutup gitmekte olduklaréné sah görünğe aman gitsinler 
joksa benden jana gelmiş olajdélar mutlak yar ularlar dé, cok şükür 
kurtuldum deje sah-da bir başka tarafa cevrilüp gider. Aksam-da 
jakénlasmés, dalar arasénda gitmekte iken ortalék karanlasup göz 
görmez oldukta bir inilti kopar, mejer ejderhalar én anasé imiş, jau- 
rularénén gelmedini görünğe arama cékrnés imiş. Sah-dér jine kor
kulara dalar, ejderha-da gele gele saha jaklasénja ha sindik buldum, 
jaurularém adam olunun eline geçmiş, bakalém sen-de jakajé kurtára 
bitirmişin deje sah én janéna céka gelir, o-da korkusundan titrejüp 
inildeme baslar, ejderha ne korkarsén benim bin tane jaurumu öl- 
dürdün-de beni düşünmedin'mi dejinğe sah aman janém senin jau- 
rularéné-da gördüm zeman daha cok korkmuştum, ben av j é  dejlim-ki 
sîzleri öldürejim demesile ej adam olu bunu söjlersin, gördün-mii-ki 
jaurularém ne tarafa gitti, sah-da bildi gibi anladér. Ejderha ise 
sahé tutup tütün kesesi gibi beline sokar, bir daha iki üc adémda 
kendi jaurularé-da analar éné araja araja epejğe jer gitmişler, bun
lara jetisir, sah-da görür-ki ejderha jaurularé görmez ; uzatmajalém 
analaré toparlajup hepsini birden önüne katar, sah da birlikte devin 
belinde asélé olarak giderler, jine bir kac adémda büjük bir ovanén 
ortasénda dört jané kale dévaré gibi örülmüş, içerisi ne oldu belir
siz. Ejderha belinden bir kérpac cékararak dévarén bir kösesine 
vurur, birde ne baksén kendisinden büjük bir ejderha daha cékar 
gelir, bunlar dévardan içeri girerler, büjük bir saraj, herkes jerli 
jerinğe bir delije girer; ejderha sahé alup kendi odaséna götürür, 
saha ej adam olu sindi benim isim bitti, anlat bakajém sen buralara 
ne iéiin geldin, görürüm-ki kimseje bir zavarén jok demesile sah isi
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tamam anladér. Ejderha ja  Öjle-mi, o kolaj bir sej, senin sindije  
kadar olan coğuklaren Zümbül köşkünde dir, o bir peri dir-ki böjle 
küçükten coğuklare çalar, pek-te éji bilmejorum amma anladéséma 
göre orada olmalé-dér, buraja-da epejğe uzağek, sindi jalene’z basma 
sen gidüp bulamazsén, bari bir ejilik japajém, sen-de müradena er ; 
sindik su karsé-ki da'e astenda önüne büjük bir ova gelir, orada be
nim bir kardasém var-dér, onun cojuklaré epejğe büjük, her jeri 
gezüp öğrenmişler dir, git benden selam söjle, seni Zümbül köşküne 
jollasen dedikte sah ejderha ile lıelallasup gösterdi jola düşer.

Gide gide da'é asap ovajé bulur, epejğe vakit daha gider ba- 
kar-ki öbür e Mer Jıan én sarajéndan daha cok biıjük, kapusu önünde 
öbürünün ikisi kadar büjüklükte bir eMerha-ki bin adémiék jer den 
ujuklar gibi gözleri biraz aralék öldü halda ateşi insané jakar. Sah 
bunu görerek ejvah sindi belamé buldum, buna laf annatmak giic, 
uzaktan kardasénén selam söjledîni anladarak barérsa-da eZderha- 
-dér gözlerini atânğa bi jer tutuşmuş gibi ortalé ateş bürür, sah daja- 
namajup geri dönerek kaçar; eZderhanén gözüne sivri sinek gibi 
görünürse-de hic umurlamajarak jerinde durur. Sah hemen öbür 
eZderhanén janéna vararak isi anladér, o-da ha ben unuttum sana 
söjlejemedim, benim adém Kara-eZderha ona-da Kézél-eZderha der
ler, evvelki gittin jere vardékta kardasém Kara-eZderha selam etti 
de, benim adérné bilen jok-tur, o isidinğe anlar-ki seni ben gönder
dim, ondan sana arkaséné döner, arték korkmajarak janéna var 
amma sakén önüne geçme, gözlerinin kér mézélé kézgén ateş gibi seni 
jakar dejinğe sah jine jolu tutturur gider. Önğe-ki jere vardékta 
kardasén Kara-eZderha selam etti deje bá rénğa o-da ardéné döner, 
sah gidüp janéna varér, Zümbül köşküne gideğeni anladér, o-da be
linden bir kérpac cékarup bir kerre jere vurdukta bir da' é ikije böl
müş gibi jok olur, biraz durdukta jine büjüğek bir eZderha geldini 
görünğe bunlara jaklasma basladékta sah jine ateş kézgénléndan 
janmâ baslar, eZderhanén söjlemesi üzerine o-da arkaséné döner. 
Dönüp saha olum Zümbül köşküne vardékta içeri girmeksizin Kézéi- 
-eZderha gönderdi beni bâ'r, ondan sana bir arab gelir, o senin 
coğuklaréné çalan peri dir, ııe istersin derse sindije kadar Őaldékla- 
rén adam o'ullaréndan en büjünü Kézél-eZderha istedi de, jok derse
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küâüklerini istedi de, ej er jine vermejeğek olursa seni istijor de, ondan 
hic bir sej söjlemejerek jine geri dön demesıle sah o gelen ezderhanen 
üzerine binerek epejğe jer ajrélérlar.

Uzaktan Zümbül köşkünü gördükte Zümbül köşkü Kézél-ezder- 
hanén selamé var deje bir kerre barér amma jer gök sallanér, birde 
dudaklaré jelpaze gibi olmuş sijâ bir arab elinde hamam kubbesi 
kadar bir topuz, köşkten cékarak bunlara karáé gelir, ne dir deje 
sorunja sah sindije kadar caldén adam o' utlaréndan büjünü Kézéi- 
eiderha istijor dedikte arab o yasta dir de, kücünü gönder dejinğe 
o-da su getirme gitti der, öjle ise hajdé seni istijor demeslle hajáé 
gelijorum deje köşke girer, b u-da eMerha ile jine Kézéi - ezderhanén 
janéna varér, öjrettı gibi japténé söjler, arab-da iki elinde birer 
topuz, ajaklarénda üc aráén bojlu demirden nalın, baáénda minare 
gibi bir külah céka gelir. E&derha ej Zümbüllü sende bu áahén coğuk- 
laré varméá, áindik bunlar é ver e jen dejinğe arab benim bir dilejim 
var, âah ejer onu japarsa, co juklaré aldém günden beril hepsini güzel 
güzel büjüttüm, jine sajésile kendisine veririm amma âu dilejimi jap- 
sén ; ben bundan on sene evvel félan padiáahén bir olunu caldémdé, 
on oniki jaáéna kadar girdikten sora Porsuk-dev derler, onun anasé 
bu ölané büjü ile benden aldé, her gün kendine çeşmeden su taáédér, 
günde bir kül pidesi verüp bir bardak-ta insan kané içirir, bu ölané 
bana kurtarérsa baáka hic bir áej istemem, çünkü dünjada ondan 
baâka güzel görmedim, adeta aákéndan janijorum, Porsuk-devin bir 
olu var-dér, o-da beni sever, ben-de kendisini istemedim icün bana 
bu diiámaillé japté, bu áahén cojuklaré-da bilirim-ki pek ğesur-dur, 
kendi derdimin çaresi içim onlaré calup büjüttüm, ejer bunu japar- 
sanéz ben-de sizin istedînizi sakénmam der geri dönüp gider. EZ der ha 
biraz düâündükten sora olum hic korkma, Porsuk-dev dedikleri o ka
dar ğesur dejlse-de kendisi büjüğü dir, büjü kuvvetıle ele avuğa gir
mez, jélda bir gün büjü japmama'e adet edinmiâ-tir, o gün ele geçerse 
geéer, baáka vakit mümkin dejl-dir; áiíidi bir aj kadar beklersin, ben 
gününü öjrenüp sana yaber veririm der. Sah baâ üstüne dejiip ma
sallarda tez gelir, bir aj kadar orada bekler, eáderha-da o'ullaréné 
jollajup Porsuk-devin gününü öjrenir, yaber aldékta áahé câ'rup iáte 
félan gün dev büjü japmajağak, o gün hic jerinden kalkmajup ujur,
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sen-de oraja vardénda janénda bulunan ölan-da çeşmeden su taéér, 
basénda bir külah var-dér, ejer onu kapup-ta kendi hasé na. gijersen 
o vakit olan jerinden hié bir jere kéméldajamaz, ne istersen japa 
bilirsin dejerek öjrettikte jine o'ullarendan birini cáWarak hajdé 
bunu Porsuk-devin cesmesi janéna götür, su tasétté ölan ce&meje gel
dikte hemen dedîmi japsén, jine ikisini birden al buraja getir deje 
tembih eder.

Ejderha sahé olup cesme basena getirdikte ardena gizlenüp 
oturmaktalar-ken ölan elinde testi cesmeje gelir, o su doldurmakta 
iken sah-der jerinden kalkup apansézén janéna vararak baséndan 
külahe kapté gibi kendi gijer ; ölan-dér dórt janéné görüp saskén sas
kén bakénérsa-da ne oldünu anlajamaz, eSderha-da bunlar é álén ja  
anasénén janéna getirir. Hemen jere bir kérpac vurun ja  Zümbüllü 
arab céka gelir, ölané görür görmez hemen bir ah vah ederek silkür 
dilejim oldu, sevdime kavuştum deje ölanén bojnuna sarélér, ondan 
bir el cérpup ajak teptikte sahén o'ullaré éérpéna éérpéna kérké-da 
oraja gelir, arab bir sise éékarup bunlarén üzerine serpin je  her biri 
kimi kéz kimi ölan on onbes jirmi jaslarénda güzellikleri bir birin
den baskén, ste sahém cojuklarén bunlar-dér al sefana bak, ben-de 
bunlarén jüzünden müradéma erdim, sindi senin-de isin oldu amma 
jüzümden gördün zahmetleri bana helal e t; sah-dér éojuklaré gördü 
ja, janéné-da isteseler verejek, ondan Zümbüllü arab ile helallasér, 
Kézéi-ejderha ile-de vedalasup cojuklaréné alarak gitmek üzere iken 
Kézéi-ejderha hemen kulanén ardéndan bir kél koparup al bunu-da 
ne olur ne olmaz, belki baséna bir sej gelirse, kélé orta jerinden böl, 
ben sana jetisirim, hajdé selametle git dedikte sah cojuklarile jola 
düşüp az,vakitte Kara-eMerhaja varér. Onunla-da görüştükten sora 
o-da kulanén ardéndan bir kél verüp sahém bu éojuklaréné evlendir
din vakit dününü birden jap, güvej girdikleri ge je  bu kél ile hepsini 
tüssüle, sora Porsuk-devin elinden kurtulamazsén der, sah haj Allah 
senden razi olsun deje bununla-da vedalasér, kendi şehrinin jolunu 
tutar. Dinlene jönda, konuşa söjlese cojuklarile giderken ortalék bora 
férténa ile karma-karésék olur, sah éojuklaré sasérup ajeb bu ne dir 
deje bakénup dururken kézlaréndan biri aman sah babajem, Zümbül- 
lüden isitmistim-ki Porsuk-dev bir jere varérsa kijamet kopar jaséna,
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iste sindi oldu gibi ortalé kar estér érmes, sanérsam o ólmaié d éjinké 
sah hemen akiéné toplajup Kézéi- ejderhan én verdi kélé ikije böler. 
Porsuk dev-de hemen cajlak gibi gökten inerek sahén saclaréndan 
jakalamakta iken eZderha-da kamééséné sakladarak jetisir, bir kerre 
kulaélajénja Porsuk-devin burnuna dokununca akié baséndan gider, 
sah-da pek cok korkmuş, evladlaréné gözile gördü, jine elimden gide
cek deje deli divane olur. Birde eZderha sahém korkma, tutun su 
kamcémé dedikte hepsi birden sarélérlar, salénjak sallar gibi bir 
kerre savurur, onlara-da hic zarar irismejerek hemen bir riizgjar- 
landéklaréné dujarlar, birde konduklaré jere bakénérlar-ki sahén 
şehri gözükür, oh cok sükiir, selameti bulduk; eZderha hajdé sinden 
sora korkmajén der gider, bunlar-da javas javas gidüp şehir kapu- 
suna vardéklarénda sah biraz ilerüler, kapuda bulunanlar bunu 
görür görmez sarajdan őékté günden beril bütün şehir halké ah vah 
edermiş; gören eline ajana kapanarak siikür size kavuştuk, siz-de 
éojuklarénéza deje saraja miiZde verirler. Bütün bejler paşalar kar
áé j é  éékup coğuklarîle beraber saraja götürürler, bütün saraj halké 
hanim sultan sahé cojuklaré görünje sevinçlerinden bajélanén ajéla- 
nén hesabé jók, nej se hepsi görüşürler kavuşurlar, sah cojuklaré- 
nén sevinğinden hepsi icün ajré ajré jediser gün jediser geğe senlik 
japtérdéktan sora o'vllaréna birer kéz, kézlara-da birer koğa bularak 
kérk gün kérk geğe dun japup hepsini birden gerdeje korsa-da eZder- 
hanen verdi kéié tüssülemeji unudur. Herkes j erli jer inje çekiler, 
sah-da kask penceresinde oturup sejr etmekte iken birden bire jâmur 
jâ'ğak gibi ortalék kararér, türlü jel esiip tozu topra'é bir birine 
katar; sah kendi kendine jâmur ja  ğak f élan demekte iken Por suk- 
-dev aklina gelerek ejvah unuttum, sindi jine bir belaja gireğez deje 
hemen el cérpup saraj d ahileri ujandérér, gerdektekiler-de telaştan 
ödleri patlar, vezirine aman lala al su kelé, sarajé tüssiile, onlarén- 
-da bir sejden %aberi jok a, padisa sevinğinden âelirdi-mi ne oldu 
deje béjék alténdan gülüşme başlarlarsa-da emri jerini bulmak icün 
kélé jakarlar. Birde bahçenin içinde bir hajkér éám a kopup, áaliém 
sen beni jaktén, senin-de kijamete kadar bahçende ot bitmesin jansén 
dejerek Porsuk-dev gider; sabâ oldukta bakarlar-ki bahçede ne kadar 
déğ éiéek varsa hepsi janméá, jangén jerine dönmüá, áah olsun, bana
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bayce lazim dejl, bunğa jél-dér hasretlerini dektim doğuklarema ka
vuştum ja, ettinle kal dedikte vezirlerine isin asléné bir bir anlattékta 
hepsi dona kalérlar, sah-da doğuklarîle ölüp ölünğeje kadar oturur 
jasar.

93.

Evvel zaman idinde bir padisa var m és, bu padişah én gajet sev
gili veziri olup geğe gündüz onunla oturur kalkar jer ider, avda ku&ta 
Ötede beride gezerek o ane kadar evlenmek, coluk-doğuk jetistirmek 
gibi şefler yat ér én a gelmejüp varsa-da joksa-da lalasé dajma onunla 
ejlenir gezermiş. Sah kendisi-de pek o kadar jaslé olmajup jirmibed 
jirmialté jadlar énda kadar bir deli-kanlé oldündan her gün akié ne 
tarafa jelken ederse oraséné istejerek lalasîle gider gezerlermiş. Her 
vakit-ki adetleri üzre bir gün lalasîle sarajdan dékup öte beri gezinüp 
jürüjerek, otur a kalka bir müddet jer giderler, kâve cibuk iderek git- 
mekteler-ken şehirden epejğe jer ajrélméslar, jajan-da gittiklendün 
şehzade herne kadar istekle gider jürürse-de rahat a-da alédkén ol
dündan kendini zorladékda jol jörgünlü kendisine dok zaymet verüp 
gitme takaté kalmaz, lalaséna aman pek joruldum birazjék oturup 
dinlenelim, félan gibilerde sözler söjlerse-de lalasé efendim bizim jola 
dékmaklémézdan müradéméz bir ejlenmek-tir, istemem-ki siz öjle oldu 
olaséja jol jürüjüp-te jorulasénéz, madem-ki jorulmudunuz emriniz 
üzere burada biraz oturur hem dinlenir hem-de etrafé sejr eder ejle- 
niriz. Vardéklaré jer-de jükseğik oldündan hemen oturup dört jana 
bakénmaktalar-ken sah lala durasé pek güzel jer, oturup bakéndékda 
janém kalkma istemejor, gönlüme-de türlü korkular gelijor, lalasé 
aman daliém burásé herne kadar da bajérsa-da biz haj dutlu'a gelme
dik, gönlümüzde fenaléméz jok, anğak ejleneğez, rahaténézda olunuz 
gibi öte beri konusmaktalar-ken mejerse aksam olmuş, ortalék ka
rarma baslar, etrafa bir karipselik dökerek bunlara mayzun mayzun 
bakénmaktalar-ken hava ejiğe kararér. Sah aman lalajém, geğe oldu 
hala bizim yaberimiz jok, bir şehir köj gibi jerlere ir isme dik, bu 
geğede-de dâ baslarénda-mé kalağâz, benim rahatém savusmâ 
hasiadé, biraz kalkup-ta kendimize bar énajak bir jer bulalém 
demesi üzerine hemen olduklaré jerden kalkup biraz gittiklerinde
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ortalék zifiri gibi karanlék, jól iz bilmejiz, nereje gideğez gibelerde 
öteji beriji ar a s t érni aktalar-ken bir infe jól bulup gitme düzü
lürler.

Birde öteden beri jeri göjü zéngél-zéngél titredüp sallajarak 
bir ses geldîni işittiklerinde sahén duda’e patlajup coğuk gibi âlâm a 
baüar, lalasé-da herne kadar korkarsa-da aman sahém siz bu kadar 
jüksünmejin, bur as e kér- dér, her olur olmaza kulak vermek j aramaz, 
biraz davranénéz demesi üzerine sah herne kadar g ajr etlenir se-de bir 
kerre ürkmüş, ha geldi ha cékté deje türlü türlü içerisinde pejdaolan 
hejeğan ile gitmekteler-ken birde ne baksénlar önlerine jedi baslé bir 
ejderha ééka gelir. Bunlar sané solunu sasérarak ilerü geri gitme 
halleri kalmaz, bir birlerine féséldanarak ne edeceklerini sasérér- 
larsa-da sahén lalasé sen dur, ben ona lakérdé anladérém deje ilerü 
jürüme baslar, ejderha ise a'zéndan köpükler, burnunun deliklerin
den fér  én ateşi gibi kévéljémlar saçarak bunlar én üzerine doru jürü- 
mekte olsun lala ateşi görür görmez, aman sahém jetis jardém et gibi 
telaşlara düşer, sah-da öjle-de öldük böjle-de bittik deje hemen lala- 
sénén peşine düşerek üzerlerinde bulunan silahlanle eZderhaja karsé 
gitmekte iken ejderha bunlara jakénlastékta dé zindan burnundan bir 
ateş püskürüp lala ilerülemekte öldü icün cajér-cajér janup küs-kü
tük kalér. Sah-dér bunu görmesıle hemen hançerini çekerek eiderhaja 
bir hamle eder, nasl caldîse alté baséné birden giderir, birde dâ tas 
jerinden ojnajup bir figan-dér koparak er isen bir daha vur deje 
éérélérsa-da sah beni anam bir kerre doyurdu dejerek hançerini beline 
sokar, eiderhanin bir hasé juvarlana tekerlene gide gide bir mâra 
kapusuna var ér, sah-da peşine düşüp ejderhan én ar dé sér a gittikte 
benim janémé jejen malémé-da jesin dejerek gödeşi jüzünden kajb 
olur. Ejderha herne kadar ölmezse-de jaralé gibi halséz düşüp inine 
âekilir.

Sah-dér maranén ardéné önünü joklastérarak lalasé ise pek 
sevgilisi oldündan o gitti ben ne durijorum gibilerde kendisine türlü 
gajret vererek hemen mâra kapusundan içeri girer, birde ne baksén, 
bütün insan o'ullaré kiminin kolu baja'éjok, kiminin bir gözü git
miş, her biri türlü kélékta ah vah edistiklerini görmesıle janiaréna 
varup hal yatér sorar, onlarén-da kiminin nefesi őékar söjleme halé
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jók, her biri türlü kéléklarda juvarlanmakta olsunlar Sah bunlaré 
gecüp ilerüler, önüne bir karanlék jer gelerek etraf e görünmez, bir 
mer düvenden asa indini anlajénja bir bir daha pat-küt inmekte 
iken bir iki jüz ajak kadar asalar, merdüven bittikte güneş ajdénle 
gibi bir aééklék pejda olur, daha ilerülejerek birde ne baksén ğennet 
gibi bir bayce, içerisinde olan kéz karma-karéSék gezüp jürümekteler, 
her biri bir sefada ólduklaréné görünje sah bunlara saskén saskén 
bakar, onlar-da bu géné olan jalénéz baSéna burada ne arijor deje 
kimi kaçma kimi-de durup hajretle bakma kurarlar, sah arték kor- 
kuju-morkuju kaldérméS, durmajup bunlara doru ilerler. idlerinden 
biri ej jıt buraja korkmadan nasél geldin, hem senin aradén ne dir, 
sah-da ej güzeller dünjada sindijedek hiâ bir jüz den gülüp gün gör- 
medim, an jak kendime miinasib bir jár ararém, başka bir Sej icün 
buralara düşmemişim demesi üzerine kézlarén bir kaéé aj uf deje 
kacéSma'é kurarlar, öbürlerinin-de bir Sejden y ab eri jok a, ne oldünu 
bilemediklerinden hepsi bir telaş ile koSuSa giderler, Sah-da gittikâe 
SaSkénlaSup kendisine-de türlü türlü korku gelerek gitsem-mi gitme- 
sem-mi gibi durup düşünmekte iken ne olursa olsun deje hemen bun- 
larén ardé séra duymaz gider. Birde onlar gözlerinden kajb olarak 
nereje gittiklerini göremez, elbet bunlar én bir j  eri var deje var kuv
veti pazuja verüp durmaz sürer, birde ne görsün bamsé bir barycede 
ajlék  arasénda safi kézéi jakuttan japélmés güneş kézgénltle séf ki 
gözleri kamastérér jüksejik bir köşk görürse-de ağeb benden kaçan 
kézlarén oldu jer-mi dir joksa başka bir Sej-mi dir gjâ gider gja du
rup düSiinür, öjle-de böjle-de geldim, ne oldünu anlamaksézén geri 
dönmek hiâ bir Sej e j  aramaz gibilerde hemen köSkün janéna doru 
gider, hiç bir ses seda dujmajarak etraf éné araStérup dinlemekte 
iken bir dudáéé jerdé bir duda'é gökte bir arab cékup ej jît sen kim
sin, buraja ne icün geldin demesıle Sah kendinden geçerek ağeb bu 
ne dir deje bir vakit söz söjlemejol arajarak durur, ej bajé ben-de ne 
oldümu bilmejorum, herne hal ise buralara düStüm, sen bana bildir-ki 
burásé neresi dir demesıle arab ej jit burásé bir elderhanén Şehri 
dir, burada onun ele geâirdî bir takém senin gibi jitlerin üâlü jedili 
kardaSlaré-dér, hepsi Sindije kadar erkek jüzü görmemişler dir amma 
o ejderhadan hiâ-te rahatlaré olmajup geje gündüz dünja zefkini
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ister ararlarsa-da ele geçiremezler, sizi gördükleri vakit eZderhauén 
korkusundan kacup doru bana geldiler, seni o kadar jani gönülden 
sevdilerse-de, çünkü ejderha buralara jelda bir kerre kendilerini 
görmek iâün geldinden hem ejderhaya duyurmamak hem-de asel jerle- 
rini size bildirmek icün önünüzden dura kacesa buraja. geldiler, siz-de 
onlaren izile buraséné bula bildiniz, sanmajenez-ki bunlardan size 
zarar gelir, hem sunu jalvarijorlar-kı ezderhanén dünjadan vüju- 
dene kaldérsén, ondan sora istedîmiz gibi o bizim biz onun oluruz, 
sah-da zaten benim buralara gelişim onun fur sat ene ararém, sinden 
gerü korkmajénéz, eZderhanén ölümü benim elimde dir demeslle arab 
bujrun sahem deje içeri alér. Kézlar ise her biri türlü süslerle bezen
miş sahé karéélarlar, her biri türlü ikramda bulunurlar, kimi su 
kâve şerbet gibi ellerinde tepsilerle getirüp sah her birine ajré ajré 
güler jüz gösterüp jer içer, saléntélarile biraz vakit ejlenüp zefk 
ettikten sora arabé cararak senden sunu isterim-ki eZderhanén 
ölümü neden dir, çünkü benim lalamé öldürdü, fanéin jarésé gitti 
demek-tir, benim gibi hunja jitlere kéjmés, o ahlaré onun janéna 
brakmam, janémén zerresi kalmajenğaja kadar ürasağâm demesi 
üzerine arab ej jit buradan kalkup sâ’na gidersin, oraja jakénlas- 
ténda önüne bir karanléksé jer gelir, birden bire ileriilemejüp jâ  
Merğan deje car, orada benim büjük anam var-dér, ejer birin j i  caré- 
sénda ses işitmezsen üc kerre hajkér, üciinjikle elbet sana bir sesle
nen olur, benden selam söjle seni bir geğeğik müsafir etsin, sora ne 
dilersen ondan dile, sana lıer jolu öjredir dedikte salı durmajup o 
jana gider.

Mejerse alté ajlék bir jol-mus, masallarda tez gelir, az bir vakit 
iéinde arabén dedi jer e var ér bakar-ké ésséz hic sinek sesi bili işit
mez, hemen bir jüksek avazla barér, hic bir seda isitmejüp üc kerre 
Merğan deje böérdénda derinden bir ses cékar amma kula'é dibinde 
düdük öter gibi kulaklaré cénlar, o sesten kendini kajb eder, jer gök 
zelzele gibi sallanér, ejvdh perilere-mi karéstém, ne dedim-de bura
lara geldim gibi korkusundan pismanlasmakta bulurnursa-da dün- 
jada ölüm bir dir, baséma jazélané göreğem deje kézén selam etti, 
beni bu geğe konuk edesin deje o-da olanğa avazéné koju verir. Biraz 
durduktan sora bakar-ki elleri bajraklé kérk elli kadar sijdlar geür,
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Ölané karéélajup bujurun ederler, sahén rengi kacup pat ér-páter du
daklar é patlarsa-da váz geçmek jók, çaresiz gider, götüre götüre bunu 
bir karanlék mára içine sokarlar; sah ise gitti jeri görmez, epejğe 
vakit giderek biraz ajdenleğak jere varerlar, basenda üc arserı bo- 
junda tüjlü bir külah, elinde bin okka gelir, zinğirli céngérdaklé 
gürzümsü bir demir tespih gibi sallar, karsésénda üc kişi divan du
rup emrini beklerler. Ölan-der bunu görür görmez gidüp eline ajâ'na 
kapandekta ej ölüm kezem bunğa jitlere kéjdé, senin zijade Ömrün 
varmes-ki bu dem insafa gelmiş, seni bıtraja gönderdi, hic korkma 
dilejini söjle, elimden geleni esirgemem dejinğe olan hic gizlemeksi- 
zin isi evvelinden sonuna kadar anladér. Ölan söjlemekte iken jeter 
jeter olum, çeneni jorma, isi anladem, o zalim ejderhan én ianene 
aketmak pek zorsa-da görijorum-ki ğesur-sun, sana-da cok za/met 
olmasen, söjle otur sindi çaresini bulurum deje karséséndakilere 
hajdé kávé ojcCmdan bir bez içerisine biraz kül kojun-da getirin de- 
mesile onu-da alup getirirler. Olum su külü gör ijor mıısun, evvela 
hurdan köşke vardenda birer tutam benim kezemén gözlerine serp, 
ondan sana fajde jok-tur, gördün teleflerin hepsi bertin kézémén 
jüzünden dir, ejderha jé  océralandérér, kendisi güzel asiki olup er
kekten yoklanma dé icün dişi olarak eline geçire bildîni e M er haj a 
tutturur, sindije kadar niğe jitlere kéjdérdé, pejda, etti Jcézj azla- 
rén-da cektini ben bilirim, hajdé isini Allah rast getirsin, kézémén 
gözlerini kül ile kapadéktan sora arték o hic oralarda durmaz bana 
gelir, sen-de e&derhajé her nerede bulursan hemen bir avuğ kül ser
perek jüzüne aténfía onun-da gözleri kapanér, sora ister öldür ister 
öjle brak, sana bir zijané dokunamaz dejinğe ölan eline ajana kapa- 
nup sevine sevine gelmede olsun o kézlarén janénda bulunan arab-da 
ejderhan én vuruldünu sahé anaséna jolladéktan sora yaber aldén- 
clan türlü ilağlar japarak eZderhajé ejilestirmis, sahé jolladéna pis- 
manlék getirüp sindi benim-de eğelim jakénlasté deje carpénmakta 
iken ölan-da jetisir gelir. Arab bunu görür görmez ne japağa né an- 
lajarak bir tuza'a düşürmek icün aman sahém nerde kaidén, sultan
lar senin icün geğe ujkularéné brakté, ben-de seni arama gelijordum, 
bujurun biraz jüzünüzü görsünler-de ben-de telaştan kurtulajém der
ken sah bezde-ki külden bir fiske alarak arabén jüzüne serper serp-
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mez birden bire jere kapanér, uf vall vulak f  élan ne japié deje éarpé- 
narak hemen gözleri kimseji görmez ja, bas kulak jordamîle sürüne 
sürtüne anasénén jolunu tutturur.

O gitmede olsun sah köşke, girerek o gün ay sama kadar kéz- 
larla fümbüs eder, ejderhan én-da hep jaralaré savusmus amma o 
günde arabén janéna gele fek günü imiş, aksama kadar bekledikten 
sora sokén dostuma bir keder gelmesin deje yününü köşke çevirir, ne 
kadar olsa daha bir jere cékmamés, lialséz lialséz giderken kézlarén 
biri uzaktan ejderha jé görür. Hemen saha yaber verinfe olan köş
kün kapusu ardéna gizlenerek ejderha araba seslene sesleme gelirken 
sesini işitmedi iéün azéné burnunu fér  én gibi acar, gözler külhan 
penferesi gibi janar, ölan-da bir avuf kül serpinfe uvultusu etraf é 
tutar, kendini jerden jere çarpa çarpa anlar-ki dostu arabén anasé 
tarajendan el karésmés, hemen gözleri kapanup jol iz görmezse-de 
okéi jordamile o-da jüzü o tarafa tutturur. Onlar hallarile kavrulup 
derdlerine éare aramakta olsunlar ölan-dér isimiz bitti ej sevdikle
rim burda durmak olmaz, Allah beni size sizi bana kismet etmiş, 
lıerne kadar kardaslarénéz telef olmuşlarsa-da baslaréna jazélané 
gördüler dejerek, kézlarén hepsini toparlajup mâra kopuşuna vara
rak ölenlerin ne kadar maié mülkü varsa hepsi bir jere toplanmés, 
onlardan pahada âV olanlar éné toparlajup ver elini Sinan şehri de- 
jüp kézlarla çeker gider, doru şehrine varénja halk sahén geldini 
gördüklerinde hepsi karséfé cékar, sah-da oraja var én faj a kadar 
lalasénén derdinden âlaja olaja gözü gönlü kararmés, kimseje güler 
jüz göstermejerek sar aj éna vardékta bir aj kadar yastalék geâirir, 
öte beri ilaf-milafdan sora biraz ejilesüp kézlaré ajré ajré nikjâ etti
rerek kérkar gün kérkar gefe büjük dün japtérér. Aradan epejfe 
vakétlar geçerek o kézlardan ne kadar cofuk olursa kéz erkek do*ar 
dömaz jasatmajup lalasénén uruna kurban japar, ölün fej e kadar 
onun hasretlini onutmamak iciin kendi karélaré alajup sézlasmaktan 
gerü kalmazlar, böjle vakit geçinip jasarlar.

94.
Vaktile bir karé kofa varmés, bu herif fez epejfe orta jas- 

larénda gecinirse-de vaktile bir kac senât edinüp o kadar zengin
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dejlse-de birer parça kéréklanér geçinirmiş ; kendi kérk elli ja  sena 
kadar olup vakit zaymetlle sacéné sakaléné a’rtmés, seksen doksan 
jaslarénda gibi görünür, kendi halenda bir adam imiş. Günlerde bir 
gün karese hamama gidiip bakar-ki gajet kalabalék, kendi gibi gel
miş olan bir cok jonuğular bu giin müneğim basenen karese gele ğek 
deje her biri oturağa’ é j  eri sasérér, hamamğe kadén-da orada olmaz 
buraja félan deje hic sesini cékarmajarak hamamğenen gösterdi bir 
kenara âekilir oturur.

Birde öteden beri calgé çanak ile müneğim basenen karese lousa 
olarak bir cok adamlarile hamama gelir, arték belli ja , zijade para 
kérpmak icün hamamğe bunu oturtağak jer bulamaz, türlü ikramlar 
japar ; bu karé bunlaré görünğe ne ise hamamda jékanér falan, ak
sam üstü evine geldikte bujüzden gajetle inğinmis oldu iéün koğa- 
séna herif beni ja  brak joksa müneğim basé olağan der demez o-da 
aman karé ben her gün-kü jejüp iceğemizi zor kazanijorum, hem 
bende müneğim basélék dejl, ekmek tuz dejerek jazma’é bile bilemem, 
bu senin dedini nasl japarém dedikte karé jok koğa, el-elbet ja müne
ğim olağan joksa sindi beni brak oturmam deje dajanér. Karé-da 
biraz güzelğe oldündan herif vaz gecemejerek bu ise çare bulma’é 
ar as tér mâ baslar, kav e dükjanéna gidüp düşünme baslarken ahba- 
béndan biri janéna gelerek jahö bukadar dalgénién ne dir, ne düsii- 
nijorsun demesile adamğd’z isi anladér; o herifn-de hamamğe karé 
sevgili dostu imiş. Hemen arkadaş sen merak etme, ben çaresini bu
lurum dejerek doru kalkar hamamjéja gider, isi anlattékta karé o 
adam gelsin félan gün hamam kapusunda biraz kjâd kalem hokka 
gibi sejler önüne kojarak, kajép biliği gibi öte beri jazup çizme bas- 
lasén, ben onun isini beğeririm dejinğe o-da gelüp bu adama yaber 
verir. Herif ise jazé jazmak kalem tutmak ne dir bilmedinden arték 
çaresiz kalup hemen jazé cekmeğesi gibi bakkaldan bir mum sandé 
alér, evde bulunan kérék fénfanlardan birine biraz mürekkeb kor, 
uzatmajalém kalem kjâd düzerek hamam kapusunun Önüne postu 
serer, giren cékan bunu sahi bir hoğa sanarak o günde jine müneğim 
basénén karésé hamama gelerek usta bunu jékarken hamamğé kadé- 
nén öğretmesi üzerine parma’nda-ki â’r pahalé jüzü çalar, hamam- 
ğé-da akan su jollarénén içinde birikmiş olan süprüntüler araséna
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kojarak kapuda oturan herife* de isi anladér. Késsa keselim, her kes 
hamamdan jékanup céktékta müneğimin karese ejvah dejerek jüzünün 
kajb oldünu mejdana cékarér, hamamda bulunanlar bir birine gire- 
rék türlü telaşlar etmekteler-ken hamamfe efendim kapuda bir hoğa 
var-dér, bir kerre ona baktéralém, böjle kajéplaré pek güzel söjler 
demesile hemen herifi cd'rarak isi anladérlar, o-da evvelfe hamam- 
fédan öğrendi ja, biraz fézéktérup-bézéktérup efendim bujüzük bir 
dar jerde süprüntülük arasénda dir demesile hemen hamamfé bak- 
- étid é, sindije kadar akléméza gelmedi, ondan yizmetcileré emr edüpt 
su jollaré aradér, zaten düzme ja, akan sulardan biriken süprüntüler 
arasénda bulurlar, bir cok bakséslar verilüp herif sevinerek evine 
giderse-dc karésé müneğim baséléktan başka bir sej aramadéndan 
herifi, türlü türlü ezijetlere sokar.

Bir kac gün urasé geçtikte sarajda sultan han mén jüzü-de 
kajb olur, mejerse halajéklardan biri calmés imiş; öte beri aran
makta olsunlar o günde müneğim basénén karésé saraja gelir, jiizük 
arandéné dojunğa sultan hanéma benim-de jilzüm kajb oldu, f  élan 
hoğa jerini söjlejerek bulduk, pek bilgiçli adam-dér, söjlejin getirsin
ler demesile sultan hamamğéja %aber gönderir. Herif ise karésénén 
verdi zélgéttan her gün hamam kapusunu beklermiş, birde saraj 
adamlaré gelerek hofajé alér götürürler, sultan ej hoğa benim jüzüm 
nerde ise bulağân, sana sabaha kadar müylet, ejer cékaramazsan 
bojnun vuruk-tur dejinğe hojajé bir jalnéz odaja kaparlar. H erif 
allaha sénup aman tanrém sen bilirsin, jarén fanéma basla deje 
türlü jalvarmakta bulunurken jüzü çalan halajék-ta sindi ele gece- 
ğem dt je gözüne ujku girmejerek ?ıe olursa olsun gidüp boğadan bir 
meded arajém, öjle-de böjle-de ele geçtim gibi javas javas hofanén 
odaséna girer; hofanén korkusu ise halajéktan askén, kendi kendine 
ejvah sabá-mé oldu deje titremekte iken halajék eline ajâ'na kapanup 
aman ho fafém jüzük bende dir, ele geçersem gittim gün-dür, ne 
olursa senden olur deje jalvarup jakarmâ baslar. Hoğa göjnünden 
tanré bu gün-de isimi rast getirdi deje sÖjle kézém söjle, dünjada 
olmadék olur, elbet bir çaresini buluruz demesile o-da isi ajnadér, 
hajdé kézém kimse görüp dujmadan jüzü bir kaza jüttür, hem-de ba- 
fa'né kérarak var sefada ol, hic korkma, kéz-da dedini gidüp japar.



95. M E SE . 119

Birde sabâ olunğapadisa adamlar ene göndererek hojajé ccirtér, bu-da 
isi pişirdi gibi sahém bu geğe sabaha kadar bakup ar ast er dem, attern 
remde hajvanlar gözükijor, sar ağda bulunan ne kadar tavuk horoz gibi 
kazdan hindiden bulunan hajvanlare bayceje koju verdir demesile he
men kaz tavuk gibi hajvanlare sálé verirler ,padisa-da bir cok adamla- 
rile hoğa önlerinde olarak bayceje dekarlar, elinde kalem kjâdjazup çize
rek halajé'a öjretti gibi bakar-ki kazén biri topallajor, sahém su topal 
kazé tutun kesin, onun karnénda dir der demez kazé keserler, birde jü- 
zük mejdana cekenğa herkes sasar kalér. Sah-da baycede gezinüp du
rurken hem bir çekirge görerek tutar, ej hoğa su avuğumda-ki ne dir 
bil bakalém demesile hojanén nutku tutulur, kévranup kavranarak 
sahém size jalan olmaz, olan biteni evvelinden ayéréna kadar anlat
mak efkjarile ej çekirge bir sécrarsén iki sécrarsén, ücünğüde ele 
geçersin çekirge dejinğe sah avuğunu açarak çekirge oldünu herkes 
görür, birlikte el cérpéstéklaré gibi hoğa-da kendi kendine sasar ka
lér, Allah rast getirinğe getirir, hoğa fojesini mejdana vereğek iken 
rast gele dörnus, padisahén cok yosuna giderek olursa bu kadar olsun 
bilgiçlik deje hemen herifi kendine müneğim baséjapar, türlü konak
lar iysanlar verüp karé-da miiradéna ererek ölünğeje kadar rahatla 
otururlar.

95.

Vaktîle bir karé koğa varmés, bunlarén dari dünjada bir o'ul- 
laréndan başka coğuklaré olmajup üzerine toz kondurmazlar, bir 
tane oldu iciin haddan askén severler, herne dilerse ikisi-de japma- 
dan gerü kalmazlar, pek o kadar-da zengin olmajup nejse geçinirler
miş. Ölan-da oniki onüc jaséna kadar isterse mektebe gidüp okur 
jazar, istemedi vakitlerde bazé bazé ava kusa gitmeji-de heves edüp 
vakitlerini geçirmede olsunlar ölanén babasé cytijarğe oldündan eğeli 
irişmiş, bir kac günün içinde yastalanup ölür; anasé-da gajet koğa- 
séné sever, öldükten sora öjle bir gecineğek sej brakmamés, éo- 
ğuk-ta para kazanağak gibi bir iste bulunmadéndan bunlar bir gün 
ağ bir gün tok hallaré gittikçe asâlamakta olarak günlerini ah vah 
ile geçirme karar verirler. Ana o'ul sindi ne japalém, nasl edelim 
derken öoğuk-ta sevimli ja, kadmğâ'z evladğém gün göremedi, baba
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sálé ile rahat sürmedi deje pek cok meraklanup o-da hastalanarak 
az bir vaktén içinde ölür gider.

Sindi olan japa-jalénéz kal énğa mal olarak babasendan otur- 
duklaré evden başka bir sej kalmamés, kejeda buğakta olan ufak-tefek 
kerentelare sata sava biraz zeman coğuk kendi kendine gecinirse-de 
günlerde bir gün düşünür tasener bojle parasezlekla olmajağak, bari 
su evi okudajém-da bakalém sörasé ne olur dejerek evi tellala verir. 
Bes asa üc jokaré, céka céka iki üc bin gurusa satar, paralaré aldékta 
ben sindi bununla ne japajem, bir dükjan açsam el vermez, bari bu 
şehirden cékup gidejim-de başka bir jer de hic olmazsa kave filik olsun 
ederim gibi paralaré kojnuna kor, biraz-da jol icün öte beri alarak 
bir sabdlajén şehirden cékar.

Otura kalka epejğe günler jol gitmede olsun, bir gün öğlen vakté 
bir ufak köje irisir bakar-ki hemen jüz kadar evi var, öteji beriji 
dolaşarak bir küçük kave dühjanéna varup bir kac eytijar adam 
oturmuş, kave cibuk laf-küf ederler, selam vererek içeri girer, bun- 
lar-da selamé alarak bujur evladjék, nerden gelüp nereje gidijorsun, 
sen bir jol garibi fitsin , buralara nerden düstiln dediklerinde co- 
ğuk-ta babaféklarém, söjle oldu böjle gitti, kimsesiz kaldémdan 
haléma göre bir is aramak icün jola düşüp gele gele buralara geldim, 
bu geğelik müsafir olma isterim, onlar-da pek güzel olum, bir geğe 
dejil üé geğe bile kala bilirsin, burásé fukara köjü dir, söjle dir böjle 
dir derler. Olan hejbesini bir tarafa kojup biraz laflasérlar, aksam- 
-da jaklasmés, köjlüler çiftten cibuktan geldiklerinde hepsi birer kave 
içmek icün dükjana girerler, ölané gördükleri gibi yos geldin müsa
fir kardas deje hal '/átér soruşurlar, ölan-da diinjada bir tane güzel 
oldündan içlerinden biri ej dostlar su deli-kanlé Kér-şehir sahénén 
kézéndan-da askén, biz ondan başka güzel jók dejorduk, iste bu tam 
onun dengi, sálién sindije kadar kézéné kimseje vermedinin asié var, 
bu kardas lé görse belki jok demez deje söjle etiklerinde olan ej dostlar 
benim derdim basémdan askén, kéz falan benim neme lazém, bana 
bir ejilik japajaksanéz, söjle bir dükjanjék bulun-da ben-de geçine- 
jim dedinde kâveği olan adam ej evladfém madem-ki böjle bir is 
tutmak istijorsun, görijorsun-ki ben-de e/tijar-ém, ise güğe jaramaz 
oldum, ejer dilersen seni kendime evlad edinirim dükjan hepsi senin
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olsun, isle çabala bana-da biraz kérénté ver kendinden geçin der 
demez olan hemen kalkup eytijar küreğinin elini öperek beline bir 
peştamal bülajup, uz atma jalem bir hac günler geçtikte küveji çeker 
çevirir, köjlüler-de bir gelen bir daha gelmejen calesér epejğe isler.

Bunlar kendi hatlarenda gecinmekteler-ken büjük köjler şehir
lerden ölanen name isidilir, güzelli her jana dal budak sálé verir, 
dujan mahsus bunun iciin gezmek tar zile köje gelirler, küvede bir kac 
gün müsafir olup jine giderler. Böjle böjle Ker-sehir padisahe-da 
bunu isidir, cok sej bu nasl olan-ki böjle bir ufak köjde oturmuş, her- 
kes-te onu görme koşuşur, bari ben-de gidüp sunu görejim der ; bir 
gün lalasile keleklarene dejistirüp köjün jolunu tuttururlar, masal
larda tez gelir, Ker-sehir biraz uzağeksa-da az vakitte köje varerlar, 
her gelen konuklar gibi küveje vardéklarénda küve cibuk jejüp içmek
ten sora padisa ölane görür görmez fandan sever. Ölanhic oralarda 
dejl ja, kendi isile ürasér, asüjokaré müşterilere yizmette iken sah 
sabr edemejüp ölane janena ca r  er, kimin nesi oldünu sordukta 
ölan-da isi bastan ajü kadar anlattekta sah ej olum sindije kadar 
küveği bahanen olu idin, bundan söra-da benim ol, zere ğanem seni 
pek sevdi, hem-de güzel bir tane kezem var, cok kimseler istedise-de 
vermedim, o-da senin olup ölünğeje kadar jasajenez dejinğe ne jap
sen ölanen-da fukaralé var, bari su sekentedan kurtulajem deje sahen 
dediklerine razi olur. O geğe jatt éktan sora sabü olup sah veziri 
olan jola dekarlar, mejerse sahen kezena-da bir köjlü pelivanlaren- 
dan biri asik olmuş, babasé vermedi icün ele geçirmiş oldu bir ğade 
karésénén bilesile kézé ele düşürmek jolunda dolasérmés. Sahén kézé 
bu olana ver eğ eni işittikte hemen ğadé karéséna koşar, o da sen me
rak etme, ben sindik hakklaréndan gelirim, ölanen isini bitiririm 
demesile sah olan jolda gitmekte olsunlar ğadé karésé bir afsun 
japup kendini bir güzel gejik kéléna kor, bu jokulárén önüne ééka- 
rak sasét més gibi o jana bu jana sécramakta iken bunlarén-da 
bir sejden yaberi jok ja, sah kendi kendine su ölanén bir kerre- 
-de jitlîni denejim deje olum su hajvané diri diri tuta bilirsen he- 
dije olarak kézéma götürelim der. Zavallé olan kendimi saha cok 
sevdireğem deje hemen gejin ardéna düşer, o jana bu jana sejirt- 
mekte olsun bazé j  erlerde geji sékéstérup tutaj érit derken zép-zép
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sécrajarak bir türlü ele geçiremez, kovalaja bir orman içine girüp 
ölan-da peşi séra gideri sah bunlarén kajb oldünu görünğe ejvah 
keşke söjlemejejdim, bu bir düzen ise coğukğJüz jol iz-de bilmez ba
sene bir belaja sararsa deje durmajup ardlaré sera gitmekte olsunlar 
gejik blatté götüre götiire bir biijük bayce devaréndan astekta gözün
den kajb olur i blan-da hic dejil burásé bu gejin j  eri dir, sindi ele 
geçirdim gidüp dévaré dolanér. Epejğe jer gittikte birde ne baksen 
ufak bir kapu, önünde bir koğa karé âlajup oturijor, ölanén bildi 
jok ai mejer gejik olan jjadé karésé imiş.

Janéna vardékta ej ana sen kim sin, burásé neresi dir demesile 
karé jine ah evladjém, bu bayce D unj a-güzelinin baycesi dir, senin 
gibi benim-de jit bir ölanjém vardé, o kéza kérk sene dir asiklik 
çeker, bir türlü göjnünü japamaz, bu baycede bluma baycuvanlék 
ettirir, ben-de boğumu görmek icün her gün buraja gelirim, sindije 
kadar bekleje bekleje göziim-de jollarda kaidé, daha görüşemedim 
demesi üzerine olan dolu dizgin bayceje dalar. Karénén söjledikleri 
kulana girmejüp geji ele geçirmek icün bayceje girmiş oldündan ka- 
ré-da iste kat ér sindi belané buldun deje oradan cékup gider, hemen 
sah ile lalaséna kar su cékar. Sah bunu görür görmez ej ana jolda bir 
jit gördiin-mü, evet gördüm bir gejik tutmuş, bana rast geldi, kim 
oldünu sordumsa-da avğé-jém, bu gün geze geze sunu avlaja bildim 
dejüp geçti demesile sah ne kadar olsa fukara dejil-mi, benim bu 
kadar sözlerimi bir gejije dejisti, hajdé lala bundan bize fajde jok 
dejüp) kendi şehrine jüzü tutar.

Onlar gitmede olsunlar biz gelelim olana. Baycenin içinde dö
nüp dolasup geji aramakta iken baycenin ortasénda bűjük bir havuz, 
gelin gibi gejinmis, gören ğennetten cékma huri sanér, öjle güzel bir 
kéz-ki havuz kenarénda sandalje üstünde oturmuş, sâ’nda solunda 
birer halaj ék biri elinde jelpaze kézé jeller, biri-de bir tabak içinde 
jesil bir güverğini kéza tutmuş, onunla lakérdé eder ; adam olundan 
hic bir kimsejle konusmazmés. Ölan-dér bunu görür görmez akié ba- 
séndan gidüp düşer ba>jélér, kéz-da ejvah benim bayceme bu jit nerderı 
girdi der amma ölanén güzelli-de hemen bir kéz birde olan başka hic 
görülmüş dejl, o-da ğandan olana vurulursa-da dost-mu düsman-me 
ne icün geldîni anlajamajarak hemen kalkup köşküne girer. Hala-
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jéklaréné jollajup ölan baj gén jatér ken elini aj a né baladarak janéna 
getirtir, öte beri sular kokular serpüp ölané ajéltér, birde saskén 
saskén bakénup kollar énén-da balé oldünu görünce aman güzel benim 
kabahatém ne-ki böjle bdlattén, bir kerre gerilmesile catér-catér bala- 
réné kér a r ; kézén akié baséndan gidüp ejvah kendi kendime ele geç
tim, olana dönüp ej fit, seni fenalék icün balamadém, dost düşman 
oldünu anlamak isterim, ne kisi-sin, buralara seni kim getirdi dejinfe 
ölan basena gelenleri anladér. Mejer bu fádé karésé bir kac kerreler 
afsun japup kézé ele geçirmek icün cok ürasmés, ondan kéz ej jıt 
sindi anladém, seni buraja benim diismaném getirmiş, sen bana 
dost-sun, hic korkma, o gördün gejik iste o fadé-dér, seni bir belaja 
üratmak icün böjle japté dejinfe olan ej sultanim, ben senden vaz 
geçmem amma Kér-şehir sáliéna söz verdim, ejer dilersen benimle 
birlikte gidelim joksa gidüp isi saha anladajém, sora Allah sálék 
verir-de ölmezsem gelir kavuşuruz dedikte kéz ej jıt sindi sen bura
dan céktékta o jadé sana rahat vermez, sacéndan üc kél koparup al 
bunlar é ejer hasén sékélérsa birini jak ben sana gelir iris irim der 
kéllaré verir. Ölan jine girdi bayce kapusunu arar-tararsa-da bir 
türlü bulamaz, dönüp isi kéza söjler, kéz ej jıt senin girdin kapuju o 
fádé karésé düzmüstü, benim baycemin kapusu bu taraf da dir amma 
önünde bir tane köpek var-dér, al su dejneji, kapuja var én fa bir 
kerre vur, ondan sora hic korkma dedikte olan dejneji alarak bayce 
kapusuna doru gider, birde ne baksén bir köpek amma janénda ars- 
lan kaplan bir sej deme dejil, janéna gitme cekinüp ejvah bu kéz beni 
aldatté, mutlak bu köpek sâ brakmaz, sindi nasl edejim deje gjâ iler
ler gjd durur, köpek-te elinde-ki dejneji göriinfe anlar-ki kézdan 
gelijor. Hemen kujrünu jere carpup juvarlanmâ bas lar, ölan her ne 
kadar böjle bir sej gormemisse-de isidisine göre köpejin meledîni 
anlar, hemen janéna vardékta bir kerre vurup cékar, sa na soluna 
bakénup geldi tarafé yatérlajarak bir jol tutturur sürer gider amma 
nereje gittini anlamaz.

Biraz vakit gidüp bayceden uzaklastékta fádé karésé-da ölanén 
bayceden cékténé görmüş, hemen bir afsun okujup büjük bir deniz 
olur ölanén jolunu keser, birde jol bulmak icün asa jokaré sürüp 
sejirtirse-de denizin uf unu bufdfné bulamaz, ejvah jolu sasérdém,
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kéz bana hasén sékélérsa kelén birini jak demişti, bundan zijade 
sékélmak olur-mu dejerek janénda bulunan kav çakma'ile biraz ateş 
be jer ir, kelén birini jakar j akmaz kéz köpejin üzerine binmiş, öjle 
gelir-ki köpejin dili iki kar és désarda, janéna jaklasénja olana ne 
dir, baséna ne geldi demesile ej sultaném bilmem-ki jolu janiés-mé 
geldim ne japtém, bir türlü sujti gecemejorum, kéz-da sen onu gerçek
ten deniz-mi sáridén, ste o jadé karésé bu sefer-de seni böjle avladé, 
ben-de ona bir is edejim-ki o-da görsün dejerek bir afsun okur, deni
zin etrafénda öjle bir ates pej da olur-ki su fékér-fékér kajnamd bas
lar. jadé ates korkusundan kézén elinden kurtulmak icün afsununu 
tazelejinje hemen büjük bir cajlak gibi bir kus olarak kanadlaréné 
cérpup ucmâ baslarken kéz-da köpeje tut dejinğe köpek-tir bir kerre 
saldérup kusun Vazéndan jakalar, kéza getirdikte ej jadé sindije ka
dar bana etmediklerin kalmadé, sindi elimden nereje gideğen dejerek 
hemen bir afsun daha japar, sana edeğem söraja kalsén demesile bir 
ip japup köpejin b'azéna takar. Ondan olana hajde var jolun acék 
olsun, sinden sora jadé benim elimde dir, hic korkma, su joldan git 
der, kéz jerine ölan-da jolu sürüp masallarda tez gelir sora sorustura 
Kér-sehrine varér.

Saha %aber jolladékta hemen ölanén geldini dujunğa janéna 
ca'rtér, ölan-dér sahén eline aj a1 na kapanup aman efendim sindije 
kadar sizi beklettim, sah-da olum zararé jók, söjle bakajém baséna 
ne geldi der, ölan-da ja dé karésénén japtéklaré seji görüp geőirdíni 
anlattékta sah pék cok %oslanup ej olum ben seni denemek icün gejije 
jollaméstém, sen ise daha cok büjük jitlikler japmésén, arték bundan 
sóra ben eytijarladém, seni jerime sah ettim, kézémla rahaténézda 
olun derse-de ólán ej sahém dediklerin basém üstüne amma Dünja- 
-güzeli olmajajdé, sindije kadar ölümü dalarda kurd kus jerdi, beni 
kurtaran o dur, ona-da söz verdim, gidüp almazsam belki bana bir 
zararé dokunur demesile sah ölüm benim Jıic bir dejejem jok-tur 
sinden sora sahlék sende dir, ne emr edersen japa bilirsin, öjle ise 
ben gidüp gelin jeje kadar tafta oturunuz, onu-da aldémda gelüp ké- 
zénénkile beraber dünlerini japaréz dejüp bir gün sabdlajén saraj- 
dan cékarak doru Dün ja-güzelinin bahçesine gelir, jine köpeje bir 
dejnek vurup icerije girer. Uzatmajalém kéz ile görüştükten sora kéz
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ej sahéni, ben bir fukara adamén kézé idim, güzelli m bir oldü iéün 
hiâ kimseje jüzümü göstermedim, anamén babamén salénda gitmiş 
öldüm afsun japmaséné bilirdi, sindije kadar büjü ile cok isler jap- 
tém, o kapuda gördün köpek babam öldükte benimle kalan dadém-dér, 
onu-da afsunla kendime bekéi japtém, miden sora tobe olsun bir 
daha afsun japmajém dejinğe kendi sérv éné olana söjledi iéün büjü 
ile japmés oldü bayce félan ne kadar sej varsa hepsi jerle ju f olur. 
Olan birde ne baksén ne halajék var ne kézén konuştu kus var, bay- 
ée-mayée bütün düz ova olur, ste sinden söra-da büjü japağak ol- 
sam-da bunu söjledim iéün tutmaz, hajdé seninle durmajup gidelim, 
arték benden hiâ korkma, sindi sen-de sen ben-de ben dejinğe olan 
kézé alarak az vaktén iéinde Kér-şehrine varérlar. Bütün sar aj halké 
olana karsé/jé cékar, jedi gün jedi geğe şehri donadup bezederek ölané 
tayta oturdurlar, söra-da öbür kéz ile Dünja-güzelini kendisine ııikja 
ettirüp kérk gün büjük bir dün japtérér, kérk birin j i  gün güvej girüp 
kézlarla müradlasér.

96.

Vaktíle büjük padisalardan birinin erkek olarak dünj aj a güzel 
bir coğü gelmiş amma padiİa bu coğuk iéün deli divane olup bir 
dakika jüzünü görmese akiéné kajb edermiş, éifte lalalarla geğe gün
düz saraj iéinde bâda baycede ejlendirtüp bes dakikalék jere koju 
vermezmiş, bu kadar sevgili. Coğuk-ta onüc ondört jasénda kadar 
oldündan günlerde bir gün kösesinde orman kéléklé â'ğlarla bürünmüş 
éitlenmis bir jer de oturup etrafé sejr ederken sezadenin akléna türlü 
türlü sejler gelerek sajéklarken ujku bastérér ujuja kalér; lalala- 
ré-da bir birlerîle dereden tepeden söjlese konuşa onlar-da serpi
lir kalérlar. Bu sezade gibi başka bir memleket sahénén-da bir 
taneğik kézğazé varmés, olan ujkusu arasénda bir düs görüp kéz 
ile bir dere basénda ojnasérlar, etme itme dejerek sezade suja dü- 
siijorum gibi bir éélékla ujanér kalkar, bakar-ki kendini has bay
cede görür; hemen lalalaréné ujandérarak bir telaşla aman lala- 
jéklarém, bana bir hal oldu, mejerse düs imiş, suja düâüjorum 
sandém, korku ile ujandém, aman vah icerime-de bir ateâ düştü 
gördüm gördüm amma pek güzel bir sej gördüm, vaj aklémé vaktémé
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sasér elém deje türlü türlü korkulu lakérdélar söjledlni lalalar isi- 
dinğe ejvah aman sezadem sah hóban dujmasén, bizi jók eder dejerek 
sezadeji alup saraja götürürler. Bir kac gün gecinğe sezade pek 
zijade yastalanup döşeklere serilir, düşünde gördü kézén haj alile 
türlü türlü ah vah etmekte olsun sah yaber alarak olunun janéna ge- 
lüp derdini sorar, o-da sah bab ağ em, bana bir hal geldi ne oldümu 
bilmejorum, su kadar-ki düşümde gördüm bir kézén ateşi beni jaki- 
jor, yastaléma merak etme demesile sah-da evvelğe böjle aşklar félan 
sürmüs, her dilden anladéndan oluna herne kadar kabahat bulmazt 
sa-da dünjada ondan başka coğü olma dé icım ejvah der. Sezadenin 
söjleme8İ üzerine düşünde gördü kéz bir kér álén imiş, ölüm senin 
askéna dejeğem jok amma sevdin kéral kézé-dér, sindi bizğe bunu 
istemek pek güc-tür, gel váz ged félan derse-de ölari olursa olur ol
mazsa bu jolda ölüp gidemem demesile sahén akié baséndan gider; 
kérőién kézé-da her jerde anélmés jolunda 'ölen-de cok. Sah düşünüp 
tasénup ne olur ne olmaz deje kérala bir mektub jazar, o-da kezemé 
sindije kadar cok kimseler istedi, lakin asél asiklini çeken üc dev 
var-dér, her kime verebek oldumsa onlar komádé, ben-de ahd ettim 
kézémén düşmanlar éné kim telej ederse ona verebem deje karsélék 
yaber jollar. Sah bunun üzerine öluna daha pek cok kandérmak sözle
rini söjlerse-de sezade bir türlü kanmaz, onun üzerine padisa kérőién 
jazdé mektubu oluna gösterince sezade babaiéin bu benim elimden gelir, 
devleri öldürüp hem bu kézé kur t ar ér, hem-de kendime alérém,beni koju 
ver demesi üzerine sah olundan ümidi keşmiş, hajdé kendi derdine-de 
çare bul beni-de elemden kurtar dejinğe sezadeje bir gajret gelerek 
j  at Zindan dap-duru gelir, sah-da olunun jol har j  éné düzerek lalala- 
rıle birlikte has ayéréndan bir at cektiriip bindirir, bir sabâ şehirden 
taşra cékup jola düzülürler.

Uzatmajalém baslara áré vermejelim, sezade iki lalasıle jolda 
gitmede olsunlar padisa olunun derdinden yastalanarak bes gün on 
gün, nihajet bir aj geçince eğeli gelüp ölür. O orada kalsén, sezade 
lalalarile beraber masallarda tez gelir, az bir zeman idinde kérőién 
şehrine varér, daha şehre girmezden evvel bir dere kenarénda biraz 
dinlenmek icün oturup kâve cibuk icmekteler-ken cif dinin biri-de 
hajvanlaréné getiriip göle janast ér ér, sezade bu cifciden yaber almak
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üzre iSi sorar, cifci ej coğuk gel bundan váz gec, kér ah'mézén kézé üc 
dev elinde dır, onu babaséndan hic isteme, devler sâ oldukça o hic 
bir sej dejemez. Sezade askénén zijadelınden hemen durup oturamaz, 
doru kéral sarajéna gider, kapuğular kérala yaber verdiklerinde o-da 
janéna ca r  ér, sezade babasénén vermiş oldu bir mektubu kérala ver
dikte o-da okujunğa ej ölüm benim halem belli, ja  beni ja kézémé 
düSmanéndan kurtar ér alérsén, jahod sen-de sindije kadar ölenler 
gibi gidersin demesi üzerine sezade ej sahém bana izin ver, bu jolda 
bir yizmet japağâm dedikte kéral ölüm benim kézéma a sik isen düS- 
manéméz félan dada bulunur, onu öldüre bilirsen kézém senin dir, 
liajdé var isin rast gelsin dedikte olan kézén askéndan sabr edemez- 
se-de üc devin öldürmesinden-de korkarak lalalar éné alup jola düzü
lür, aman tanrém sen beni düşmandan kurtar deje gitmekteler-ken 
ortalék kararma baslar. Gittikçe etraf é göremezler, sezade lalalaréna 
ej lalajéklarém beni sálé verin gidüp ja derdime çare bulurum ja-da 
bu jolda ölürüm, siz beni duadan unutma j én deme sile lalalar é aman 
sezadem ne dersin, senin öldün jerde biz-de ölürüz, seni jalénéz 
brakmajéz deje sezadenin peşi séra birlikte giderler.

Epejğe jol alup gitmişler, geğenin-de jarésé olmuş, kurdlar 
kuşlar ujumus, el ajak éekilmis ; bunlar üc ki Si otura kalka giderler, 
birde karsélaréndan bir bora férténa eser gibi bir rüzgjar gelüp tozu 
dumana katar ; bunlarén akéllaré baslaréndan gidüp birden bire ne 
olduklar éné anlajamazlar, olduklar é jerde irkilüp kalérlar. Biraz 
geçtikte rüzgjar gittikçe zijadelesir, ne kadar olsa sezade akéllé ol- 
dündan kendi kendine bu hic dejl kéral kézénén düsmanlaré olan 
devler dir gibi hemen kendini ceküp devşirir, silahlaréné hazérlaja- 
rak rüzgjar gelen jana doru bir tarafa gizlenüp dururlar, lalalar-da 
hic bir Sej anlajamajarak Sezadenin ujkusu geldi-de sajéklajor gibi
lerde sözleşirler. Biraz geçmeden bastéklaré jerleri tir-tir litredir, 
gözleri külhan damé gibijanar, nefes aldékéa cékan rüzgjarlaré or- 
talé bir birine katup a jlaré devirir üc tane dev konuşa konuSa gelir
ler r Sezade bunlaré görür görmez korkusundan sesi solü kesilir, 
lalalar-da devleri gördüklerinde ejvalı sindi bunlardan nasl kurtulu
ruz derlerse-de sezade gajretlenerek hemen belinden hançerini âeküp 
jerinden dap-duru gelir; devler-dir bunlaré görmelerile ej adam
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o’ullaré sîzler burda ne gezersiniz, bizi isitmediniz-mi dediklerinde 
sezade evet işittik, siz bu memleket keratinén kézéna asik olan devler 
değimisiniz dejinğe onlar-da biz-iz, sen nerden dujdun derler. Sezade 
ben o kézén bir sene dir askéné güderim, hertıe kadar alma’é iste- 
dimse-de sizin idün bahasé veremedi, iic kisije bir kéz olmaz, ja siz 
ölüp onu ben aíérém ja-da siz beni öldürürsünüz dejerek devlere 
harsé durur. Devler ise gülümsejiip ej coğukğâ’z bizimle sindije ka
dar senin gibi niğe jîtler tutuştu amma ölmeden başka çare bulama
dılar, gelin ğatıen éza kéjmajén sora pişman olursunuz derlerse-de 
sezade ne demek olsun ben dünjada sizleri öldürmedikten sörajasar- 
méjém deje devin birine saldérér, dev ise elini uzaltup sezadeji belin
den jakalar, dur olum sana aíérém, benim bir eytijar doksanlék 
anam var-dér, o bile bana bir sözü iki etmez, o kadar korkar dejil sen, 
senin gibi bin kişi daha gelse jalénéz nefesimle basa cékamazlar der. 
Sezade devlerin analar éné işitti ja, devin-de belinden bunu jakalajé- 
séndan korkarak bunu anasénén janéna varup téléséméné bularak 
ondan sora öldürmesini kurup deve biraz jalvarup jakarér, sucunu 
ba slamaséné söyledikte dev bunun j apa3 a né anlamaz ja, hajdé olum 
ben seni sevdımin basé icün basladém deje bunlaré koju verir. Sezade 
devin elinden kurtulur kurtulmaz devin sarajéné arajup bularak 
iéeri girer, mer dümenden jokaré bir ajak bas én 3 a devin cékarken 
japmés öldü télésémdan bir célék-tér kopar, sezade sasérmaséndan 
oldu jer d e kalér. Biraz durduktan sora bir ajak daha atar,jine célék 
kopar, ücünğüde devlerin anasé isiderek kalkar doru merdümen ba- 
séna gelir, sezadeji görünce ej adem Ölu sen korkmadan buraja ııasl 
girdin dejinğe sezade devlerden işitti ja, hemen dev anasénén janéna 
varup aman anajém sen beni kurtar dejerek bojnuna sarélér, o-da ej 
olum korkma dilejin ne ise söjle, elimden gelir bir sej-se japarém, 
olan-da aman anajém ben kérőién kézéna asik oldum, babaséndan 
istedimse-de senin o'ullarén-da ona asik oldündan bir türlü bana 
verme davranamadé, ondan senin o'ullaréné öldürmek icün buralara 
geldimse-de o'ullarénla karsulastémda büjü nasl belimden tuttîse 
koptu sandém dejinğe karé ah ölüm o o'ullarémdan seni tutan büjü 
kéral kézéna asik dir, öbürleri janénda arkadaslék ederler, küçük 
o'ullarémla ben ondan korkaréz, cünkii hepimizin kuvvetlisi o-dur,
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adamé bir tutuşta ikije böler, bizim-de ondan hic rahatéméz jók 
dejinğe ölan aman anajém öjle ise siz bana öjredin, ne ile ölürse 
ben onu éabuk jetiririm demesıle dev karese ej olum senin onu bul- 
maklén pek güâ-tür, onun jedi kat jerde bir bahçede bűjük bir kedi 
var-dér, o kedinin tepesinde bir ak tiij var-dér, onu alup jaka 
bilirsen büjük ölüm hemen ölür amma o kedinin-de janéna varélmaz, 
on tane arslana karáé durur, jalnéz ajda bir gün gözleri kapanup 
dünjajé görmez, ejer o günü bula bilirsen kediji tutarsén joksa başka 
vakit ele geçmesi mümkin dejl dir dedikte hemen sezade ej nine jedi 
kat jere nasl inejim der, karé-da olum su karsé-ki dâ'n ardénda bir 
göl var-dér, oraja her sabâ üc tane ajgér gelir, ejer onlar su iéerken 
üstüne bine bilirsen baséné sudan çektikte nereje gideğeni sorar, 
sen-de söjlersin.

Sezade bunu işittikte dev karésile vedalasup lalalaréné alarak 
o gölün janéna varérlar, bir taraféna gizlenerek ajgérlarén gelme
sini beklerler, birde ojnasa séérasa üc ajgér gelüp gölden su iéerken 
hemen sezade jer inden kalkar lalalarile birlikte her biri bir ajgér a 
inüp baslar éné sudan çektiklerinde emr et sultaném demelerîle bun- 
lar-da jedi kat jerin dibine ineceklerini söjler söjlemez kapa gözünü 
ac gözünü dejinğeje kadar jedi kat jere inerler. Ajgérlardan inerek 
öteji beriji dolasmaktalar-ken o bayceje rast gelirler, birde kapusunu 
acék görerek içeri baktéklarénda güzel bir bayce, ortasénda etrafé 
türlü güller â'ğlar ile donadélmés havuz, daha türdü türlü görülme
dik sejler; sezade lalalaréna aman kendimizi gizlejelim, elbet bu 
kedinin nerde oldünu anlaréz dejerek her biri bir tarafa saklanér. 
Birde aksama jakén ne baksénlar, arslandan daha büjüğek tüjleri 
türlü renglerde güzel bir kedi saléna saléna havuz baséna geldini 
görürler, orada biraz gezinüp otururken mejerse o gün gözlerinin 
görmejeğek günü imiş. Biraz oturduktan sora ujur gibi oldu jerde 
kalup hic kalkup gezinmez, etrafa-da bakénmak jok, sezade hic dejil 
bu gün bunun görmejeğek günü-dür, çünkü bir iki sât var, hic jerin• 
den kalkmajor, ne olursa olsun, ben buna jakén varérém deje kalkup 
havuz baséna doru gider ; mejerse gerçekten kedinin gözleri görmeje
ğek vakté imiş. Hemen sezade gittikçe ilerülejerek bütün bütün kedi
nin janéna varér, ötesine berisine göz gezdirerek tepesinde-ki tüjii
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görerek hemen ceküp kopar er, ondan geril dönüp lalalarénén janéna 
varenğa birde ardena bakar-ki o kedi jerinde jok, mejer onun-da 
télésémé o tüymüş. Sezade hemen ne olur ne olmaz dejüp bir ateş 
jaktérarak tüjü içine áttér er, janar janmaz ortalék bora férténa keşi- 
lir, sezade sevinerek mutlak bu dev geberdi, Allah bundan beni kur
tar dé, sindi murada er eğem dejinğe lalalar é se zadem, sindi bura
larda durmajalém, belki devin hardaslaré bize bir fenalék japarlar, 
hemen gidelim dediklerinde sezade durmajup jolu tutturarak doru 
kér álén sarajéna gitme jüz tutar.

Devlerin kardaslaré-da büjük kardaélarénén télésémé bulun- 
dünu anlajarak analaréndan sorarlar, o-da ej o'ullarém, siz buradan 
Óekildinizde bir gene olan ile iki-de yizmeteisi janénda olarak bir 
adam gelüp áladé sézladé, kéral kézénén askéné söjlejinğe içerim da
lanmaz oldu ben-de kardasénézén téléséméné yaber verdim, zaté 
sizin-de ondan hic rahaténéz joktu, eji oldu-ki geberdi biz-de kurtul
duk. Öbür devler bunu işittiklerinde sevinçlerinden hemen sezadenin 
peşine düşerler, onlar-da bir dere kenarénda dinlenme oturmuşlar, 
devlerin kosa kosa geldiklerini görmesîle ejvah lalajjéklarém devler 
bizi öldürme gelijorlar deje korkularéndan jela kalérlar. Uzatmaja- 
lém devler bunlarén janéna varénjja selam verüp éezadenin japtékla- 
réndan yoslandéklaréné anladérlar, kendileri-de ona bir ejilik etmek 
icün geldiklerini söjlerler, sezade öjle ise hajdé kérala gidelim belki 
karda sénézé öldür dilme inanmaz, siz söylersiniz der. Bunlar birlikte 
kér álén sarajéna varérlar, bütün şehir kaiké sezade devlerle geldini 
görürler, hepsi bir birine girüp ejvah bu nasl jvt-dir-ki devlere görü
şür konuşur, şehrimizin niğe jîtleri Ölüp bunlarén elinden kurtula- 
madé; birde kér álén janéna cékarlar, hepsi birden karsésénda divan 
durduklarénda kér álén akié baséndan gidüp ne edeğeni éasérér, dev
ler onu öldürme geldi sanér. Ne ise sezade ilerü varup kérőié etekler, 
efendim düsmanénézé öldürdüm, kézéna asiklik ceken üé dev dejl bir 
dir, ben-de onu öldürdüm, bunlar onun kardosé dir-ki bunlar-da 
onun ölmesini beklerlermiş, isterseniz sorunuz demesile kéral isi dev
lerden sorar, bunlar-da dorusunu söjlerler. Ondan kéral devlere jol 
verüp dostlukla jollar, kézénén devler elinden kurtuldu icün hemen
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sezadeji babasénén jerine sah ettirtüp kézéné-da ısidm ederek miislii- 
manlar én adeti üzre kérk gün kérk geğe dünjaptér ar ak nigjala olana 
verir, ölüp ölünğeje kadar bir jerde jaSarlar.

97.

Vaktile büjük padisalardan birinin dari-dünjada bir kéz âofü 
varmés, güzelli her sejden askén, jasé-da oniki onüâünde kadar-més; 
sah bunun üzerine deli divane olarak kéz herne dilerse hemen japup 
bir sözünü iki etmezmiş. Bu kéz fÜ z günün birinde dadéséné alarak 
kuS avlama meraklé oldündan bir takém kér dâ kélénda sah baba- 
séna japtérmés oldü baycemsi saralara- av avlama gider, japtérdé bir 
tuza'é istedi jere kurdurtarak geleğek avé gözetmekte iken öteden 
beri biri erkek biri dişi iki kus gelüp erkeği tuza tutulur, disisi-de 
asinin tutuldünu görünfe tuzâ'n etrafénda bir gürültü bir hajkérmak 
türlü ürasmakléklar ğösterüp kurtarmak fikirlerinde oldünu kéz gör- 
mesile pek cok ağijup tuza tutulan kuşu gelüp sálé verir, bunlar bir 
sevinğle ikisi-de uçar giderler. Kéz ise tekrar tuza'é kurar, jine bek
lemekte iken evvelki gibi iki kus gelüp jejetfek arar gibi öteje berije 
carpénérken naslsa kusun biri tuzakta kalér, biri-de korkusundan 
uéup gider, kéz biraz daha bekledikten sora tuzün janéna gele
rek bakar-ki tutulan kus disi-dir, hemen lalaséné âarup o-da 
hanémésé bu gün size bir sej oldu, tutulan avlaré k éj amaj or sunuz 
gibi görijorum, ağeb bunu-da-mé sálé vereğeniz demesîle hemen kéz 
tuzâ'n kapusunu açarak kuşu uçurur. Ondan dönüp ej lala bak-ki 
erkeklerde hiâ dostluk jok-tur, kadénlar jine erkekler iâün fanéné 
verirler, neden dersen evvelğe gelen iki kusun erkeji tuza girdi, di si
si-is e tuzaktan kurtulunğaja kadar basé ufunda éarpénup esini alma- 
dékéa gitmedi, bu kuşlar ise gelüp disisi tutulun fa  erkeji kaâup gitti, 
biraz zemanda bekledim hiâ gelüp aramadé, ste insan olunun erkek- 
leri-de böjle dir, sinden sora sah babam beni evlendirme kalkarsa 
ben evlenmem dejinfe lalasé a hanémfém bunun hepsi bir olmaz ja, 
her finste eji-de kötü-de bulunur dedikten sora biraz daha öte beri 
gezüp jürüjerek saraja gelirler. O gün saha-da bir kaâ jerlerden ké
zéné istemişler, padi sa-da kézé bir tane oldü icün istenilen j  erler e bir

9*
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ğevab vermejerek isi kézdan sorar, kéz ise tőbe etmiş gibi erkek jüzü 
görmeji istemejüp bunu isidir işitmez, sah babağem senden sunu dile- 
rim-ki ejer beni seversen her kim isterse onun bojnunu vur, hem-de 
bundan sora evlenmek icün bana bir sej açma der demez sah herne 
kadar ağeblenirse-de kézénén yatéréndan cékamadé icün peki demek
ten başka bir sej söjlemez. Uzatmajalem az zeman içinde pek cok 
kimseler bu kézé isterler amma sah güğü jettini asar keser, bazélaré-  
né-da kézéné koğaja vermejeğeni bildirir.

Hind sahé bu kézé büjüdükce öteden beriden güzelimi isiderek 
merak edüp kéz sekiz on jaslarénda iken adam göndererek resmini 
cékartmés, geğe gündüz o sureti gözü önünden ajérmajup ejlenirmis,. 
kendisi biraz jasléga öldü iéün biraz zeman içinde kézén askéria da-  
janamajarak ölür, bunun-da bir ölu varmés, nejse sah öldükten sora 
olunu tayta geçirirler. Gel zeman git zeman gecüp durmakta iken bu 
ölanğek günün birinde babaséndan kalan kitablaré arastérérken bu 
kézén resmi gözüne ilişir, ölan-dér bunu görür görmez ejvah ağeb 
bunun sahibi dünjada sá-mé-dér deje deli divane olup oturup kalk-  
maséné sasér ér. Bir gün lalaséné c arar ak o resmi gösterir, ej lala 
dünjada hié bir sej istemem, su suretin sahéné bulağân dedikte lalase 
ej sahém bu félan padisahén kézé-dér, sindije kadar böjle bir güzel 
görülmemis-tir, sah baban salénda buna merak edüp bu resmi jap- 
térdé, őok vakitte asiklini çekti, keşke siz bunu gÖrmesejdiniz dejinğe 
sah ne demek olsun, bunu neden söjlediniz deje lalajé sékéstérér, o-da 
sahém bu kéz kimseje varmaz, hem-de sindije kadar cok kimseler-de 
istedi, âok ğanlar o jolda öldüler demesile padisa bütün bütün ké
zén askile janup tutuşarak bana bundan sora tajém taytém haram 
olsun, ja  bu kézé alérém ja ğan érné kurban ederim dejerek jól azéné 
düzüp kelené dejistirerek bir sabâ vakté şehirden désaré cékup gider.

Ver elini dost eli dejüp sürüp gitmede olsun, gide gide dört bes 
aj bir düzüje gider günün birinde o zemanlar-da jaz günleri öldün- 
dan ésséz bir ovada jolu izi kajb ederek nereje gittini anlamaz, aman 
tanrém sen bana doru jolu göster deje düşe kalka gitmekte olsun 
aradan bir sene geçmiş, kendisi-de adam kéléndan cékup kirden pas
tan jaban adaména dönmüş. Uzatmajalém günün birinde bir köje 
iriéir, köjün désarésénda jüksejik bir tepenin üzerine cékup dört
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janéna bakénmakta iken köj taraféndan dilse kalka bir kimsenin gél- 
dini görür, kendi kendine sundan bir %aber alérém deje kendisi-de 
oldu jerden kalkup ona karse jollanér. O gider beriki gelir, birde ne 
baksen üc otuzunda bir koğa karé dejnejini kakup sümünü Óehe
rek ahldna vahlana düşe kalka elinde bir testi sahén janéna 
jaklasér, sah-dér bunun janéna gidüp selam vererek ej ana- 
ğem nereje gidijorsun dedikte o-da sorma o'ul sorma, dünjada 
bir o’ulğüm vardé o-da buraja bir sat ilerde büjük bir şehir var- 
dér, o şehir padisaliénén kézéna asik oldu, herne kadar dedimse-d e 
anladamadém, gidüp sahdan kézé istedikte bojnunu vurdular, 
ben-de sindi son vaktémda kimsesiz kaldém, üc gün-dür ağ su- 
suz-um, sabâdan berü biraz su bulmak iéün köjden cékup sindije 
kadar dolasmakta-jém demesi üzerine sah anağem ben sana su bulu
rum amma sen-de beni bu geğe müsajir edermisin der demez ah o'ul- 
ğüm sen bana suju bul-da ben seni nasl olsa bar éndér éréin demesxle 
sah kar énén elinden testiji alup biraz öteji beriji arastérdékta bir 
pénar bularak testiji doldurup koğa karénén janéna gelir, o-da ah 
o'ulğüm Allah müradéné versin beni sii-günümde sevindirdin, haj dé 
gidelim dejerek bunu alup doru evine götürür. O geğe sah karénén 
evinde barénup biraz j  ej e ğek f élan j  edikten sora ej anajém bu sahén 
kézéné ben nasl eder-de görürüm dejinğe koğa karé oulğüm bundan 
bir sat ilerde daha büjüğek bir köj var-dér, orada Emir kadén der
ler bir hoğa olup dünjada her bir sejin jolunu izini anlar, ne türlü 
büjü istersen japar amma paraja dajanmalé-sén, biraz ac gözlü-dür, 
ejer para ile onu dojura bilirsen sana her-bir jolu gösterir der demez 
sah cékarup karéja bir avuğ altun vererek Allaha ésmarladé çeker. 
Koğa karé altunlaré görür görmez olunun félan ağ és éné unudur, 
saha biraz öte beri jejeğek hazérlajarak torbaséna kojup var ölüm 
Allah isini rast getirsin dedikte salı jolu tutturup gider; biraz ze- 
mandan sora karénén dedi köje irisüp Emir kadén deje sordukta 
vvini gösterirler, kadén-dér bunun kim oldünu tanémojor ja, gelayret 
o'ulğüm nerden gelüp nereje gidijorsun deje öte beri laflasmaktalar- 
-ken sah ej nine ben seni sálék alarak mahsus geldim, benim derdime 
çare bulmalé-sén dejerek kézé anladér, karé vah o'ulğüm senin-de 
kajgén bu-mıı-dur, ben-de sandém-ki bir güc isin var-dér, sen hiâ
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korkma ben onu beğeririm, rahat mabak deje sahé biraz genişledir, 
o-da sevincinden hemen karéja bir avuğ altun verrfıesile karé öjle bir 
avuğ alténé bir jerde görmemiş, ona sorarsan alténén sade sesini 
isidijor, aman o'ulğüm rahatta ol merak etme gibi saha türlü ikram
larda bulunur. Hemen bir afsun okujup bir sise içine biraz su koja- 
rak afsunlar, ertesi gün olunğa, siseji saha vererek olum, bunu al dom 
selıre git, bir jolunu ara, ejer bu sudan sahén kézéna biraz icire bilir
sen o senden zijade senin ateşine janar amma sakén ele geçme, kéz 
seni aradup buldurur der demez sah siseji alup jine jola düzülerek 
masallarda tez gelir kézén şehrine varér, isi öjrendi ja, hic bir seje 
bakmajarak hemen bir han odasé tutup konar.

Ertesi günü siseji ğebine sokup şehrin içini dolaşmakta iken 
padisahén kézé-da biraz kejfsizlenmis, hekimler boğalar bakméssa-da 
çare bulamaméslar, padisa kézénén bir tane oldu iâün tellallar céka- 
rup nerede usta hekim varsa gelsin kézé ma baksén deje cartérmés, 
bu-da sokáén birinde giderken tellalén birine rast gelir anlar-ki 
askéna düştü kéz yastalanmés. Hemen gidüp jahö benim-de biraz 
hekimlim var-dér, dilerseniz bir kerreğik yastanézé görejim, kim 
bilir belki Allah eji japar dejinğe o vakta kadar kéza bakmadék hic 
kimse kalmamés, arték çaresiz kaldéklaréndan hemen bunu hekim 
bulduk deje doru padişaha götürürler, padisa-da kézéndan bütün 
bütün ümidini keşmiş, hajdén bir kerre-de bu baksén ne ola dejüp he
men kézén janéna götürürler, bu-da kézé görür görmez zaten askîle-de 
janijor, bajélmak raddesine gelüp aman sultan hanémén yastalé pek 
zijade dir, beni bile sersemletti, lakin hié korkmajén eji olafak-tér 
deje ğebinde-ki siseji cékarup bir kupa içine bosaldarak ej sultaném 
bunu için demesile kéz-da janéndan bezmiş, ne olursa olsun dejüp 
birden bire diker, padisa-da cékup gidinğe kéz o afsunun at e sile 
aman bu hekim bir daha gelse-de bana baksa gibi jerinden davranup 
içerisinde bir ateş pejda olur. Salı ise j aban j é  hic kimse tanémaz, 
kondu hana çekilerek etraf é sesler, iki günden sora padisa jine tellal 
éartup kézéma bakan hekim nerde ise gelsin dedini salı isidinğe he
men biraz-da kendine çeki düzen verüp doru saraja gider. Padisa ej 
hekim basé kézéma verdin ilağ biraz eji geldi, bir kdc gün olsun bu
rada kal-da kendine gelinğeje kadar ilağ et dedini isidir işitmez



98. M E SE . 135

baéém üstüne dejüp jer öper, ondan kézénén janéna götürdüklerinde 
kéz-da hekim gelejek deje dört gözle beklermiş, birde kéz sahé görür 
görmez sah-da gajet güzel bir deli-kanlé oldündan kéz hemen düşer 
bajélér. Bu-da jine jalandan bir takém sular f  élan serperek nejse 
kézé ajéldér, bir káé günler böjle geçsin kéz jani-gönülden saha 
asik olur. gün günden yastalé félan kalmaz eji olur. Padisa ej kézém 
bun ja  zeman dir senin bir mürüvetini görmedim, sindi-de janéné bu 
kurtardé, gel razi ol-da seni suna verejim ne dersin dejinje kézén 
sabré kalmajup aman babajém dejil buna varmamak, e jer janémé-da 
alsajdé jine ondan el çekmem dedikte sah pek cok sevinüp tajéné bu 
saha vererek kézé-da nigjâ edüp kérk gün kérk geje dün jap arlar.

98.

Vaktile bir zengin adamén dünjada eü bulunmadek güzel bir 
kézjd9zé varmés, komşularéndan fakir je  bir adamén olu-da kézdan 
bir kat daha güzel je  ise-de geçinmeleri güc bir halda ; ölan-da kézé 
ara-séra gördükçe abajé jakarmés, daha jaslaré-da o kadar büjük 
olmadicün ikisinin-de analaré babalaré cojuk deje bir birlerinden 
kacérmak fikirlerinde olmazlarmés. Komşuluk bu ja, geje-de gün- 
düz-de bir birlerine oturma gidüp gelmektelerken naslsa günün bi
rinde kéz ile olan baycede türlü türlü ojunlar ojnarken olan kézén 
jüzüne her bakésta ah vah eder, kéz ise olanén kendine jandéné an- 
larsa-da hic aldérmajup ojun arasénda olana kardasjém sende bir 
hallar görijorum yasta-mé-sén ne sin, kalkup oturuşun baska-dér 
dejinje olan jani-gönülden bir ah çekerek kardasjém ne dejim ne 
söjlejim, benim gittikâe jürejimde bir ateş pejda olijor, sana sevgim 
artijor dejüp isi mejdana verin je  kézén-da gönlüne bir mayzunluk 
çöküp sanké olana darélmésjaséna hénékéra hénckéra álajarak döru 
anaséna kosár. Kádén ja  z dünjada bir evladé oldü icün hié-te âla- 
déné görmemiş, deli gibi olup ejvah cojüma neler oldu deje kosár, 
kujaklajup öper oy sar, áladénén asléné sorunja kézén ölanén söjledi 
lakérdédan iéerisini gittikçe bir alev kaplajup onu kovalar tarzile 
anajém komşunun olu bana böjle böjle dedi deje sedaséné göklere 
cékarér derken iki cojuk analaré bir birlerile gougaja tutularak sen
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ettin, ben ettim deje isi uzadérlar. Başka komşulardan isidenler hep 
toplanup bunlara etmejin ejlemejin derlerse-de is gittikçe dal budak 
sálé verüp herkes bunlarén haléna anlar. Őlanén anasé evine gelerek 
olunu sékélar sékéstérér, ölan-da oldu ola3ak heréidé kerelağak kéza 
gönül verdini mejdana kor, kadénjá'z kendini sasérarak ah evlad- 
ğe°m bu dünjada olmaz is dejil amma biz fakir-iz, onlar zengin dir, 
sindi o kézé sana alağak olsak su kadar masraf lazim, gel bundan 
váz geé-te nejse çocuklunuza vererek isi ört bastér edelim derse-de 
ölanjok anağem dünja bir jana o bir jana, ejer o kézé bana almaz- 
sanéz beni-de jok bilin deje olan térne?na basar. Uzatmajalém akéam 
olunca éocuklarén babalaré evlerine gelirler, kézénkénén anasé koğa- 
séna anlatmakta olsun ölanén anasé-da ise girişerek herif güğ ile o 
gün-kü jejeğeklerini edinmek icün bir cok ürasmés türlü ballara gire
rek biraz ekmek pejnir bulup gelmiş, bu lakérdéjé isidir işitmez heri
fin cané burnuna geliip ne demek olsun, ben her gün-kü geçine ğemizi 
güc hal ile becermekle ürasmakta iken sindi bir dert-te bu-mu, ben ne 
o kézé isterim ne-de böjle sej e kar ésér ém, varén ana o’ul kozunuzu paj 
edin dejerek kendini daréja çeker. Kadenğa z sabâ olunğa doru kom
şunun evine gider, bir takém ah vah ile olunun kézé istedini javas 
javas anlatma baslarsa-da kézén anasé ej kadén sen deli-mi-sin, 
benim kézémé niğe zengin adamlarén o'ullaré istedi, kézém onlaré 
bejenmedî gibi babasé-da verme razi olmadé, herne kadar senin ölun 
kézém a göre bir kat daha güzelse-de fakirlıle beraber hic bir isin 
sahibi dejl-dir, bizim kézémézé alağak olan güzellile beraber zengin- 
-de ólmaié, çünkü dünjada karé koğa varémézé jo'umuzu onun jolunda 
sarf edijoruz, hic koğaja vermesek-te bizim kézéméz evlenmek istemez 
deje karé kesüp atar. Kéz ise ölanén âlajup ah vah edişinden hisse 
kapmés, o-da olana bir kat zijade göjnünü akétmés oldündan anasé- 
nén bu sözleri pek güğüne giderek o gün aksama kadar ah vah deje 
bir uzunca '/asta olur jatér. A/samésé kézén /astalanmaséndan pek 
kederienüp anaséna sorarsa-da kim bilir coğuk bu ja, dün komşu ile 
biraz atésték, zâr o-da korktu, sabahdan berü basém ârijor deje jati- 
jor gibilerde kojaséné avudur. Nejse jemek félan jendikten sora karé 
kojaséné tenhaja alup ölanén anasénén söjlediklerini anladér, herif-te 
ğin fikirli bir adam oldündan ej karé annaséldé-ki bizim komşunun
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ölu kézéméza gönül verdi gibi kéz-da onun ateşine janijor, anlasél- 
déna göre senin bu gün komsuja verdin ters ğevabdan kéz iélenmis, 
pastal e ondan dir, ben kezemé o olana veririm amma fukar álé f élan 
söjle dursun bana kér-devin badesinden bir hevenk nar getirirse 
kézémé ona veririm, hem-de söjledım vakit kézéméz %asta-déry hekim 
bu naré ésmarladé, ejer onu getirir-de kézémézé %astaléktan kurta- 
rérsa o vakit ben-de ğani-gönülden onu dilerim, çünkü bu ölanjá'zén 
jltli var gibi görünijor, maié mülkü joksa-da bari eéimiz dostumuz 
buna kézéné niéün verdin demesin, hem-de bu isi japarsa anlasélér-ki 
kézé ğandan sevijor değerek sabâ oldukta herif isine gider. Ölan-da 
anaséné sékéstérarak el-elbet bu kézé bana alajân joksa sizi jok ede
rim gibi anaséna sékéjé verir, kadenğâ'z ne japsén, kézén anaséndan 
son jevabé aldé, bir daha ne jüzle gitsin, düşünür tasénér ; ölanén 
sékésé üzerine çaresiz kalarak jine komsuja gider, ezilüp büzülüp, 
sürünüp sürtünerek janiaréna vardékta bakar-ki kéz ah ettikçe evin 
ici atés kesilijor, anasé-da bir uzun jasta. Kadénjazén hic bir sej 
söjlemé dili varmazsa-da kézén anasé bunun ezilüp büzülmesinden ne 
icün geldini anlajup ej komşu, biz kézé senin oluna vermejeğek de- 
jil-iz amma böjle böjle kér-devin bahçesinden bize bir hevenk nar 
getirsin, çünkü hekimler bunu ila$ verdiler demeslle kadénffiz 
sevinfle Allaha ésmarladé éeker, kéz-da bunu isidir işitmez ejvah 
sevdim bunu japar amma baséna-da bir kaza gelmesin deje Allaha 
esmarlajup biraz göjnü rahatlasér; ölanén anasé-da eve gelerek isi 
ölana anladér, ölan ise kézén sevdaséndan dejil bu, ğehenneme git 
deseler gidejek, hemen %os-indi dejüp evde bulunan öte beri para 
eder sejleri toparlajarak doru pazara götürüp biraz para edinerek 
ondan eve gelir jol azéné hazérlar, aman Allah sen bana doru jolu 
göster deje kale kapusundan taşra cékar gider, kéz-da ölanén gittıni 
haber almasıle sevdim gelüp-te beni olajak deje hutaiéfélan unudup 
gelmesini bekler.

Olan ise az gider uz gider, günün birinde bir dan eteğinde 
gidüp dururken kijamet kopmuş gibi ortalékta türlü türlü sesler dâ 
tas iniler, kendisine bir korku gelüp aman ağeb ne jere geldim dost- 
-mu-dur düsman-mé-dér, in-mi-dir ğin-mi-dir deje gjah irkilüp gjah 
gider, gittikâe seda zijadelesir, vakit-te sabâ vakte oldündan uzaktan
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tozu dumana katar bir gürültü gelir. Bunun ne oldünu anlajamaja- 
rak ileri geri ne tarafa gideğeni sasérér, meğerse o ker-devin dite 
ajlék beride olan küçük bayce sinin kabusu önünde-ki télésémlar 
imiş; olan biraz ilerlerse-de kendi kendine düşünüp hic dejil burada 
bir takem jabani hajvanlar var, bu gürültü onlarén-dér, ben daha 
ilerlersem helak olurum deje bir dan eteğine cekilüp uzaktan onlar e 
sejr eder. O gün aksama ertesi sabaha kadar onlara seğr edüp bakar 
görür-kü jerlerinden hic ajrélmazlar, aman rabbim sen beni kurtar 
deje tanreğa sénup bir takem korkularla biraz daha oturmakta olsun 
o bayce kapusunda bulunan bekçi adam olundan imiş. Meğerse o télé
sémlar olanén oralara gelmesinden bir birlerine girişirlermiş, biraz 
vakitten sora bekéi olanén janéna gelerek eğ olum sen buralara kork
madan nasl geldin, hem akşamdan berü beni-de korkuttun, ne oldûmu 
bilmejorum, burásé kér-devin küçük baycesi dir, gördün gürültüler 
senin buraja geldin icün télésémlar én japté gürültü dir, ne istersin 
deje sordukta ölan-da isi anladér; bekçi ölüm bu pek güc bir sej dir, 
sanérsam sen bunu bas edemezsin amma bir kolajé var-dér, sindi 
buradan bir iki üc ajlék jol daha gittinde jine böjle bir jere rast ge
lirsin, sakén ilerüleme, orda-da bir bayce var-dér, onun bekcisi-de 
benim anam-dér, benim gibi senin janéna gelirse benden jalénéz 
selam söjle, sorarsa isi anlat, sormazsa sakén bir sej söjleme deme- 
sile olan jolu tutturup az zeman içinden jine bir sabaha karáé evvelki 
gördü kaldbaléktan zijade bir halda gürültüje rastlar, bunun janénda 
evvelki hic bir sej deme dejl. Biraz jolu öğrendi ja, bir kéjéja cekilüp 
biraz zeman oturduktan sora saclaré ak, gözleri patlak, kaslaré ok 
gibi cakmés, gözlerinden ğehennem ateşi ürar, térnaklaré iki kar és 
olmué, memeleri jâ  tulumuna benzer, diáleri kazma gibi, dudaklaré 
őamasér teknesine benzer, aksérér téksérér sümünü çekerek dejnejini 
kakarak pabuğunu sürüklejerek inleje ékéslaja dev anasé kéléklé bir 
koğa karé gelir, söjledi anlasélmaz, olan jaré anlar jaré anlamaz 
ğevab vererek basénda-ki derdini anladér. Koğa karé ej ölüm buraja 
korkmadan niğe geldin dejinğe olan ölün sana selam etti demesile haj 
köftehor haj, onu nerde gördün, benim ona bunğa jéllék dargénlémé 
sana ağijağa>mé bildi-de seni ésmarladé öjle-mi, yos-indi ben-de o 
ağ éjé ondan éékarérém amma gel evvel senin isini bitirejim değerek
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ölanén elinden tutar al kulakséz der férladér. Ölan-dér ne oldünu 
anlajamajarak birde ne haksen gözü kula'e belirsiz, ne oldu anlaéél- 
maz tosbâ gibi büzülmüş ata binmiş gibi birinin arkasenda gittini 
görür, jolda giderken bir dere baséna varérlar, éá'1-éd'l sular akar, 
olan düşe % em deje korkar, hemen o kulakséz görünüşte ufak bir sej- 
-mis amma ölanén gördüne göre uju buja'é jok bir büjük deniz gibi 
gördü dereden üc adémda öbür jana geçer, olané sérténdan brakup 
geri döner, ej o'ul herne japarsan ne iéidirsen sakén ses cékarma, 
sora isin bitik dir dejüp gider. Ölan-dér hicgördü jer dejıl ajeb 
ruja-mé görijorum gibilerde biraz kalkup ilerüledınde etrafé aéék bir 
bayce-ki uju buja'é jok, dünjada görülmemiş türlü türlü a jla r  mej- 
veler çiçekler her jandan kuşlar bülbüller sedalaré etrafé tutar, olan 
deli gibi saSkén saskén bakénarak giderken haddenin içine girdikte 
a j é  a j é  türlü türlü sedalarla tutundu kapéndé vurundu gibi sesler 
isidirse-de kulaksézén öjretti icün hic aldérmajup gider. Oralara ge
lişimde bir hevenk nar oldündan dört janéna göz gezdirüp naré nerde 
bulajâm deje bakénérken baycenin ortasénda bir havuzun etrafénda 
türlü ciâeklerle donanmés köşk gibi bir j er de kandil fener as elmés 
gibi hevenk hevenk asélé narlaré görün je, hic dejil benim aradéklarém 
bunlar-dér dejerek hevengin birine el vurur vurmaz bir velvele kopar 
amma ölanén akié baséndan gider, jetisin adam ölu janéméza kéjdé 
denildini isidinje olan hevengi alup jolu tutturur. O gürültile sa- 
nér-ki ardéndán bir ordu gelijor, hemen hevengi alup kurtulma'é 
kurar, isin daha fena olaja né düéünmez, öjle derken kulakséz jeti- 
sir, durma kac dejerek ölanén jakaséna japésté gibi suju geçirir. 
Ölan-dér bakar ki lıevenkte elli tane nar var, her biri türlü seda
larla calgé câ'nak sanké dünjada ne kadar calgélar varsa bir jer e 
toplanmés, olan saékén saskén alénup bakarak joluna gider. Gele gele 
karénén janéna varér, o-da ölüm sen bu hevengi sakén jalénéz brakma 
hem-de güvej girdin geje sabaha kadar aldén kéz ile bu öalgélarén 
sesini dinlejüp ujumazsan bu narlar sana asik olurlar, sora ne türlü 
bela gelse-de arték hic korkma seni kurtarérlar, hajdé var joluna git 
dedikte öbür eytijar adama gelüp onunla-da görüştükten sora o-da 
hajdé var ölüm git sefanda ol, anamén dedıni unutma dedikte olan 
jola düzülüp calgélarén sedalaréndan dünjajé unutmuş, nereje git-
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tini anlamaz, göjnünde ejrilik jók, hakk döru jolu göstererek az va
kitte kendi şehrine varér. Şehir kabusundan girinğe herkes sasar 
kai ér, bütün halk ölmén baséna üşüşüp aman bu ne dir teğğal-mc- 
dér ne dir gibi herkes şaşarlar, olan-dér göjüs gererek doru sevdi 
kézén kapusunu calup içeri seslenir, kézén babasé-da henüz ujkudan 
kalkméé köve cibuk içmekte iken birde ne baksén evin içinde isidilme- 
dik sedalarla calgé câ'nak deme gitsin, zaten olané unutmuşlar, he
rif-te vaktlle bu narlar én methini işitmiş imiş, birde dap-duru gele
rek dé sáré őékénj'a birde ne baksén kézéné istejen olan elinde nar 
hevengile gelijor. Herif-tir ejvah olum deje ajakiaréna kapanup be
nim dünjada bir dilejim bu kalmésté, bu müradéma-da senin jüzün- 
den iristim, sinden sora kézém dejil, hep malém mülküm senin dir 
değerek mahalleli éá'rup kézé olana nigjâ eder, o nar hevengini-de 
gelin odaséna aské japarlar, calgé câ'nak narlarén sedalaréndan 
durulmaz, kérk gün kérk geğe bűjük bir dün japarlar, güvej girdik
ten sora bir müddet daha %os geçindiklerinde kézén babasé günün 
birinde eğeli irisüp ölür, tekmil maié kéz ile olana kalarak ölünğeje 
kadar bir jerde rahatla jasarlar.



Találós mesék.

(  Bilmeğe.)

1.
Abdest suju kandan, seğadesi 

gönden, kıblesi belirsiz, namazé 
kélan kim dir ? —  Junus peygam
ber.

2 .

Adaljadan getirttim, 
badas kurup oturttum, 
ne dir bunun jürüklu, 
kujrünun kévréklé. —  cékrtk.

3.
4̂V haliji silktim, w/a/c düj- 

diktim. —  keçi kelé.

4.
Â ’zendam tuttum, dibine kadar 

teptim. —  çizme.

Â'zene burnunu devşirdim, 
A;arZe da5e' asérdém. —  mektub.

Imavize vérből, imaszőnyege 
bőrből, a kibléje kétes, ugyan ki 
is imádkozik? —  Jónás próféta.

Adaljából hozattam, kereszt
lábra ültettem, mi ennek a járó
kája, farkának a göndörsége. — 
Orsó.

Nehéz szőnyeget készítettem, 
kis gombokat varrtam.—Kecske
szőr.

A szájánál fogtam, a fenekéig 
rúgtam. —  Csizma.

Száját orrát összefogtam, hó
hegyeken átugrattam. —  LevéL

5.
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Ah umudlar umudlar, 
gökte-ki bulutlar, 
térna'énda emer, 
tepesinde jumurtlar. — büdaj.

Ahi geldi Mahi geldi, 
dört ajakié Sahi geldi, 
düzüldü mejdana geldi, 
taytajé-ölu Ali geldi, 
sünnetâi-ölu Veli geldi, 
selveri sultané geldi, 
sivri külâle deli geldi. —  is

kemle, sofra, kasék, pécak, ekmek, 
limon.

Ajak üzerinde harman devirir.
—  tayta bitile pire.

9.
A h sam olup jatén ja,
kélé kéla caténja,
iki parmak sokmajénja,
rahat olamam. —  kapu sürmesi.

10.
Aldém sáré oldum mavi, 
olajdém mavi, kojajdém bari.

—  kir ej, zérnék.

Allah japar japéséné, 
demir (pécak) acar kapusunu.

—  karpuz.

Aléak dalié, j emesi ballé. — 
é'dek.

6.
Oh remények remények, égen 

levő fellegek, a körménél szopik, 
a fejénél tojik. — Buza.

7.
Áhi jött meg, Máhi jött meg, 

a négylábú Sáhi meg, igazodva 
előkerült, a deszkafi Ali jött 
meg, metélőfi Yeli jött meg, 
Selveri szultánja jött meg, he
gyes süvegű bolond jött meg. — 
Szék, asztal, kanál, kés, kenyér, 
czitrom.

8 .
Lábon állva csépel.— Poloska 

meg bolha.

Est idején lefekvéskor, szőrt 
a szőrhöz kerítve, két újjnyira 
be nem dugva, nyugtom nem 
lelem. —  Ajtó zárja.

Vettem sárgán, kékké tett, 
lennék kék, legalább rá tenném. 
—  Mész, arany-glét (auripig- 
mentum).

Allah készíti a házát, vas (kés) 
nyitja ki az ajtaját. —  Görög 
dinnye.

Alacsony ágú, mézes gyümöl
csű. *— Földi eper.
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13.
Alcağek bina, kérmézé küpe. — 

kezelğek.

Alcağek bojlu, kadife donlu. — 
patliğan.

Alcağek damdan kar ja'r. — 
elek.

Alcağek jerden karjar. —  un.

Alté ascé dükjane, 
üstü horhor cesmesi, 
daha üstü ajnağelar, 
daha üstü kemanğelar, 
daha üstü cajér çimenlik, 
içinde kuzular otlar. — ( â'z, 

burun, göz, kas, álén, bitler) in
san basé.

Alté demir, üstü â’ğ, ortasénda 
et. —  pejgir.

Alté mermer, üstü mermer, 
içinde bir gelin ojnar. —  dilt

Alté tas, üstü köşk,
sekiz ajak, iki bas. —  araba.

Alacsony épület, piros függő.
—  Som.

14.
Alacsony termetű, bársony 

bugyogójú. —  Aubergine (sola- 
num melongena).

15.
Alacsony fedélről hó esik. —  

Szita.

Alacsony helyről hó esik. — 
Liszt.

17.
Alant szakács üzlete, fejjebb 

horhor forrása, még fejjebb a 
tükrösök, még fejjebb az ív csi
nálok, még fejjebb rét meg füves 
hely, báránykák legelnek benne.
—  Száj, orr, szem, szemöldök, 
homlok, tetvek (emberi fej).

18.
Alól vas, felül fa, a közepén 

hús. —  Ló.

19.
Alól márvány, felül márvány, 

menyasszony játszadoz benne.
—  Nyelv.

2 0 .
Alól kő, felül kioszk, nyolcz 

láb, két fej. —  Kocsi.
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Alté tayta hane, 
üstü kávé hane, 
küsülüjü baréstérér, 
böjle bir hane. —  tandér.

Alulról deszka ház, felülről 
kávéház, a haragost kibékíti, 
olyan egy ház. —  Asztal-kályha.

Alté tayta, üstü tayta, Alól deszka, felül deszka, be
lcinde dir kanlé softa. — pécak. lülről egy véres szofta. —  Kés.

23.
Alté tayta, üstü tayta, Alól deszka, felül deszka, belül
içinde bir kara sojta. —  kap- egy fekete szofta. —  Teknős 
lum-bá. béka.

24.
Alté manda, jüz keçi, elli adam Alól bivaly, száz (arcz) kecske, 

vakit vakit, bir minareje cékajak ötven (kezes) ember, időről-időre 
olur. —  müezzin. egy mináréra megy fel. —  Mü

ezzin (imára hivó).
25.

Anasé jajma kadén, bahasé 
büklüm hója, kézé güzellerden 
güzel, ölu sohbetlerde gezer. — 
asma.

Anasé japrak, kézé toprak. — 
ev.

Arabalar takér-takér, 
benim babam neden fakir, 
inğe ipekten hali dokur. —  

örümğek.

Anyja kiterült néne, atyja két 
rétü apó, lánya szebb a szépek
nél, fia mulatozni jár. —  Szőlő- 
lúgos.

26.
Anyja levél, lánya homok. —  

Ház.

Kocsi dübörg ide s tova, az 
én apám miért szegény, vékony 
selyemből szőnyeget fon. —  
Pók.

28.
Ac catlajéné, kojám kuniba jé- Nyisd ki hasítócskádat, té

rne*. —  ilik, düjme. gyem be dombocskámat. —
Gomb, gomblyuk.
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29.
A étem kélléséné, aldém j duru

şunu. —  kestane, keléj
Felnyitottam a szőrösét, ki

vettem a magzatját.—  Gesztenye 
meg a héja.

30.
Ata biner, ajaklaréné sallar. Lóra ül, a lábait lógatja. —

— makarna. Makaróni.
31.

Vizet tettem a tűzre, betettem 
a mondottamat, tizenöt okka 
sót reá, csak sajtalan, csak saj- 
talan. —  Tojás.

Ateşe bir su kojdum, 
içine dedim kojdum, 
onbes okka tűz attém, 
jine tussuz jine tussuz. —  ju - 

murta,
32.

Bálarém gider, cözerim durur Megkötöm megy, feloldom 
—  carék. megáll. —  Sarú.

33.
Bas asa, majmun tasa. —  Feje lefelé, majom töke. —  

patligan. Aübergine (s. melongena).
34.

Bas asa'é mangérsak, Lent a feje lógócska, szamár a
bunu bilmejen esek. —  armud. ki nem tudja. —  Körte.

35.
Basé jokaré. —  basé jók áré. Fel a feje.— Fejetlen méh.

36.
Baéé kaién, beli inğe, mübarek Feje vastag, dereka vékony, az 

deline giringe, gümle beden hazz áldott Jikába menve, az egész 
eder. —  kaséklan jemek jemek. test örvendez. —  Kanállal ételt

enni.

37.
Basénda barotasé var, 
inan-ki ba%cuvan dejil, 
sokakta kaldérémlaré sular, 
inan-ki saka dejil,

K únos, Oszmán-tőr. népk. gyűjt. II.

Kosara van a fején, pedig hidd 
el nem kertész; az utczán járdá
kat öntöz, hidd el, hogy nem víz
hordó ; belakatolt ajtót nyit ki, 

1 0



146 T A LÁ L Ó S M E SÉ K .

kilidli kapularé acar, 
inan-ki % ér 8 ez dejil, 
aóék kapulara girer, 
inan* ki dilenği dejil. —  matrak.

Bağadan attém péca'é, 
kérdé kab ile kağa'e. —  güneş.

Bejazlé'é ara benzer, 
gömlekliji zara benzer, 
a'alar adéné bilir, 
hanémlar dadéné bilir. — sakéz.

• Ben giderim, o gider, ben du
rurum, o durmaz. —  su.

Ben giderim, o gider, o ben
den ilerü gider. —  gölge.

Ben giderim, o gider, 
önünde ,tin tin( eder. — sakal.

Ben giderim, o-da gider, 
ben 8öjlerim, o-da söjler. —  göl
ge, sakal.

Ben ékéndém, o dekte. —  us- 
ruk.

Ben söjler im sen bil, zembil 
iâindekini sen bil. —  portukal.

pedig hidd el nem tolvaj; nyitott 
ajtókon megy be, pedig hidd el 
nem koldus. —  Arabs bot. (?)

38.
Kéményen át dobtam a kést, 

a nyele eltört. — Nap.

39.
Fehérsége szeméremkép, az 

inge meg sohajtáskép, az agák 
(urak) a nevét tudják, asszonyok 
az ízét tudják. —  Mézga (mastix).

40.
Én megyek, hát ő is megy; én 

megállók, ő nem áll. —  Víz.

41.
Én megyek, hát ő is megy, én 

nálam előbbre megy. —  Árnyék.

42.
Én megyek, hát ő is megy, élűi

ről tin-tinnel megy. — Szakái.

43.
Én megyek, hát ő is megy; én 

szólok, hát ő is szól. —  Árnyék, 
szakái.

44.
Egyet nyomtam, hát kiugrott. 

—  Fing.

45.
Egyet mondok, találd k i; mi 

van a kosárban, találd ki. —  
Narancs.
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46.
Benim bir a'ğem var, ağemen Nekem egy fám van, a fám

on iki dalé var, her dalénda, nak tizenkét ága van, mindegyik 
otuz japrak var, bir tarajé sija, ágán harmincz levele van, az 
öbür tarajé bejaz.— jél. egyik oldala fekete, a másik

oldala fehér. —  Esztendő.
47.

Benim bir kuzum var, 
sabâ oldukta otlar, aksam 
oldukta bojun ejer jatar. —  

ustura.
48.

Bes p aralék nisadér,
dört köseji kusadér. —  mum.

49.
Bilmeğe bildirmeğe, 
ajak alténdan kajdérmağa. — 

buz.
50.

Egy bárányom van nekem, 
reggelenként legelész, estre 
kelve fejét hajtja, lefekszik. — 
Beretva.

Öt para áru szalmiák, négy 
(ház) szegletet felövez. — Gyer
tya.

Találóska találtatócska, a lá
bon elc8usztatócska. —  Jég.

Bilmeğe bildirmeğe, 
dil üstünde kajdérmağa. — 

kajmak.
51.

Bilmeğe bildirmeğe, 
el üstünde kajdérmaja, —  

sabun. ,

Találóska találtatócska, a 
nyelven elcsusztatócska. —  Tej
fel.

Találóska találtatócska, a ké
zen elcsusztatócska. — Szap
pan.

52.
Bin bir lale (minare), dibi Ezer egy tulipánt (minare) 

kenare, jüz bin cicek, bir lale. —  feneke a széle, ezer egy virág, 
aj jéidéz. egy tulipánt. —  Hold, csillag.

53.
Bin odalé bir sarajém Ezer szobás palotám van,
var, hic bir jer inde deli jók, sehol semmi nyílása, mégis tol- 
jine içinde %érséz var.— günes. vaj van benne. —  Nap.

10*
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Bindim muzije, indim jazéja.
— dana.

55.
Bir â’ğda besjemis, 
ikisi güneş görmüş, 
ücü-de hié görmemiş. —  bes 

namaz.
56.

Bir ağajeb kubbe gördüm, 
fiske vursam ferlanér, 
jaré altén jaré gömüş, 
bir janebillurlanér.— jumurta.

Bir ağajeb nesne gördüm, 
dört ajakle, ğane jok, 
niğe bin hançer saplanér, 
hanéere figane jok, 
aőélméé lale zümbüller, 
bülbüllerin záré jok. — gergef.

Bir derin kuju, ici dolu güm- 
bür suju, jejen ölür, kaçan kur
tulur. —  barut.

59.
Bir dervis gelirdi andan, 
abdest alérdé irinden kandan, 
namaz kelarde, bilmezdi 
kıble ne jandan. —  Junus pej- 

garnber.

54.
Káültem a béke bontóra, az 

írásra szálltam. — Tinó.

Egy fán öt gyümölcs, ketteje 
napot látott, hárma nem látott. 
—  Öt imádság.

Csodálatos kúpot láttam, ha 
megfricskázom felpattan; fele 
arany fele ezüst, egyik fele üve- 
gesedik. — Tojás.

57.
Csodálatos dolgot láttam: 

négy a lába lelke nincs; hány 
ezer handsárt be szúrnak, a 
handsárra jaja nincs; kivirított 
tulipán ibolya, fülemülének só
haja nincs. — Hímző asztal.

58.
Mély egy kút, teles tele güm

bür vize ; a ki eszi meghal, a ki 
elfut megmenekül. —  Lőpor.

Egy dervis jött volt meg on
nan, genyedtséggel vérrel mo
sakodott (szertartásos mosako
dás); imádkozott, nem tudta 
merről a kible. —  Jónás pró
féta.

60.
- Bir dolabém var-dér, iki dilim Egy szekrényem van, két 

ekmek alér. —  ğeviz. szelet kenyér benne. —  Dió.
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61.
B ir karileri bir koğa,
,hr hr( eder her geğe, 
kare der-ki: a koğa,
Istambul buğak buğak, 
idi dolu boncuğak. — carse.

Bir karés boju var, 
serdarı soju var, kendi 
etini kendi jer. —  mum.

Bir kar es ja  bir sere, 
tin tin ojnar bir ağajeb 
maskara, oksadékda basene, 
vara bitirir isini,
sora so/car hirkaja basene. — 

pamuk iji.
64.

Bir kuşum var havaji, 
alte-der aja’e', 
ortasé avret-pazaré, 
ar kasé bedesten, 
öldüm bu sesten, 
her gün dühün her gün hamam, 
her gün gezer e jlenir, 
haftada bir dinlenir. — pazar 

kaje'e.

Bir kuşum var kave rengi, 
kâvelerde çalar dengi, 
dur birazğek jaz gelsin, 
kuşumun kejji gelsin. —  pire.

Egy asszonnyal az ura, hr 
hrrez minden este; asszony úgy 
mond: ej apjok, Isztambul
csupa szeglet, teles tele kövecs- 
kék. —  Bazár.

62.
Egy arasz a termete, ökörből 

a fajzatja, a maga húsát maga 
eszi. —  Gyertya.

63.
Egy arasznyi vagy kis arasz

nyi, tin tin játszadozó furcsa 
maskura ,* simogatva a fejét, 
lassan lassan végére jár dolgá
nak, azután fejét egy felöltőbe 
dugja. —  Orsó.

Madaram van levegői, hat a 
lába, a közepe asszony vásár, 
hátsó része régiségtár, oda va
gyok eme hangtól; egyre lakzi 
egyre fürdő, egyre sétál mulatoz, 
egyszer pihen egy héten.—  Va
sárnapi csónak.

Madaram van kávé színű, 
kávéházban zenét játszik, várj 
egy kissé nyár legyen, madaram 
kedvre keljen. — Bolha.

6 6.
Bir kutum var, idinde Egy skatulyám van, kétféle
iki türlü otum var. —  jumurtac füvem van benne. — Tojás.
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67.
Bir küâüğük arabğek, Egy kicsinyke arabka, a fején
baéénda dir tablağek. — âivi. egy asztalka. —  Szeg.

68.
Bir küâüğük feceğek, Egy kicsinyke hordócska, be
lei dolu tursuğuk. —  limon. lül csupa eczetes befőttke. —

Czitrom.
69.

Bir kiicüğük hajatğek, Egy kicsinyke életke, belül
iái dolu kajağek. — az. tele sziklácska. —  Száj.

70.
Bir küâüğük minene, Egy kicsinyke piczinyke,
ğümle alem donana. —  ijne. egész világot díszít. —  Tükör.

71.
Bir küâüğük zembil, Kicsinyke kosár; én mondom,
ben söjlerim sen bil. —  mektub. te találd ki. —  Levél.

72.
Bir mineğik mii tasé, Egy piczinyke hegyeskő (?fen-

\ j —.
götüremez kérk kisi. — ujku. kő ?) negyven ember el nem

bírja. — Álom.

73.
Bir nesne gördüm, ğane var Láttam valamit: lelke van 

kané jók, südü helal, eti haram, vére nincs, tejét ehedd, húsa 
—  bal arésé. tilos. — Méh.

74.
Bir pasa geldi dili jók, Egy pasa jött meg, nyelve
iki kuzu jedi kemiji jók, nincs; két bárányt evett, csontja
bir ata bindi ğane jók. —  nincs; lóra ült, melyben élet 

âoğuk. nincs. —  Gyermek.

75.
Bir sarém var, sararém sara- Turbán kötőm van, göngyö- 

rém tükenmez. — jól. löm göngyölöm, vége nincs. —
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76.
Bir tabak meze, amma ne taze, Egy tányér meze, jaj be friss;

jas-tér kurumaz, tuzlu-dur cürü- nedves, nem szárad; sós, nem 
mez. — am. rohad. —  Vulva.

77.
Bir ufajék mezar, bütün dün- Kicsinyke temető, az egész 

jajé gezer. —  ajak kábé. világot bejárja. —  Lábbeli.

78.
Biri biri bir indi, 
bir cl ja  dürendi,
Allah onu var etti, 
bo’azéné dar etti. — asma 

kaba.
79.

Biri iniş biri jokus, 
bunu bilmejen öküz. — köprü.

Egyik az egyik után, egy fára 
gyülemlett meg, Allah terem
tette meg, torkát szűkre csi
nálta. —  Futó tök.

Egyik felút, másik leút, ökör 
a ki nem tudja. —  Híd.

80.
Bize gel götüne kojalém. —  Gyere hozzánk, hadd tegyünk 

ufak şilte. a fenekedbe. — Kis párna.

81.
Bizim bir gelin var, gelenin A mi kis menyasszonyunk, 

gidenin elini öper. —  kapu. jövőnek menőnek kezet csókol.
—  Ajtó.

82.
Bostan borusu, su kurusu, göt Kert tölcsére, víz száraza, 

jemisi. —  asma kaba, buz, ju - segg gyümölcse. —  Tök, jég, 
murta. tojás.

83.
Burdán attém kéléjé, maréptan Emerről dobtam a kardot*

óékté bir uju. —  simsek. nyugotról jött elő egyik vége.
—  Villám.

84.
Bütün içeri, basé désaré. —  Egészen bent, a feje künt.

civi. —  Szeg.
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85.
Dam üstünde benli güverğin. Ház fedélen pettyes galamb. 

—  dü. —  Fog.
86.

Dam üstünde hadi gibi, gözleri Ház fedélen mint egy bíró,
var ğade gibi. —  bağa.

Dam üstünde kalajlé tas. —  aj

Dam üstünde tepeli tavuk. — 
çivi.

Dada Dalaman, suda Sülej 
man, evde Osman, kapuda ars- 
lan. —  taze, balek, kopek, sü
pürge.

Dadan attem ölmedi, 
tastan attem ölmedi, 
bir kasék sujun içinde öldü. — 

kjâd.

Dadan gelir dâ gibi, 
kolláré budak gibi, 
ejilir-ki su iée, 
bd* ér er ölak gibi. —  rüzgjar.

Dadan gelir horhor, 
agcCnda zilli tor, 
seker-söker ajâ var, 
jüz bin daja var. —  simin 

difer.

szeme mint egy boszorkányé.
—  Kémény.

87.
. Ház tetején czifra csésze. — 

Hold.

88.
Ház fedelén búbos tyúk. — 

Szeg. *
89.

A begyen Dalaman, a vízben 
Szulejmán, a házban Oszmán, 
az ajtónál oroszlán. —  Agár, 
hal, kutya, seprő.

DO.
Hegyről dobtam, nem halt 

meg; kőről dobtam, nem halt 
- meg; egy kanál vízben meg halt.

—  Papiros.
91.

Hegyről jön akár a hegy, 
karjai akár az ág, meghajlik 
hogy vizet igyék, kiáltoz mint a 
bak-kecske. —  Szél.

92.
A hegyről jön hor hor, a 

lábán van czimbalom, ugradozó 
lába van, százezer támasztéka 

• van. —  Vasút.
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93.
Dadan gelir tastan gelir, 
ejerlenmis aslan gelir. —  su.

Hegyről jön, kőről jön, egy 
megnyergelt oroszlán jön. — 
Víz.

94.
Dadan gelir tastan gelir, Hegyről jön, kőről jön, nyílt
götü acék enişten gelir. —  keéi. fenekű sógorod jön. —  Kecske.

95.
Dadan gelir tatarino, Hegyről jön &tatarino, én is
ben-de onu tutarino, őtet megfőgmo, a fülei nosza
kulaklaréjésajésa, rajta, szeme mint a paradi -
gözü benzer domadese. —  tau- csőm. —  Nyúl. 

san.
96.

Hegyről jön a nenecske, nin
csen farka nyílt fenekű, mind
járt jön majd meglátjátok, neve

ket. téstől meghalhattok. —  Kecske.
97.

Szóltam: bájos, szólt: uram ? 
szóltam: puszit, szólt: nem le
het: szóltam: mikor?, szólt: éj
jel. —  Vőlegény, menyasszony.

Dadan gelir tezejik, 
kujrü jók götü acék, 
sindi gelir görürsünüz, 
güle güle ölürsünüz. —

Dedim: dilber, dedi: lebbej, 
dedim: ,ps ps(, dedi: ,ts ts(, 
dedim: niğe, dedi: geğe  ̂—  

güveji gelin. $
98.

Dejirmi tepe, dört jané küpe, Kerek a teteje, a négy oldala 
altén a’érsak, gömüş süpürge. —  függő, arany kerék, ezüst seprő. 
aj jéidéz, güneş, gök. -r-  Hold, csillag, nap, ég.

99.
Derin kuju, ğumbul suju, icen Mély kút, dsumbul vize, a ki 

ölür icmejen kai ér. — tüfek. issza meghal, a ki nem issza
életben marad. — Puska.

100.
Dilim dilim nar, japté zülüf- Szelet szelet gránát alma, 

kjar, bejendi hünkjdr. —  ğami. csinálta Zülfikjar, megszerette
az uralkodó. — Dsámi (török 
templom).
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101.
Desarese deri gibi, Kívülről olyan mint a bőr,
içerisi daré gibi. —  inğir. belülről mint a dara. —  Füge.

1 0 2 .
Don içinde dim-dik durur. —  Bugyogóban mereven áll. —  

műm. Gyertya.

103.
Dört lap bir küp, ejri hijar, Négy talp, egy púp, görbe 

mangoloz, —  deve. ugorka, mangoloz. — Teve.

104.
Dört tatar, bir kujuja tas atar. Négy tatár, követ dob egy 

— inek memesi. kútba. —  Tehén emlője.

105.
Efendinin kéllésé, hanéménju- 

musâ'na. —  corab.

El kadar jüzü var, 
kérk elli gözü var, 
bir taklak kelana 
bir éift sözüm var. —  süzgü.

Elde Elekman, suda Sulej- 
man, kavakta kollar, söjütte söj- 
ler. —  elek, balek, jelan, bülbül.

A gazdának szőröse, az asz- 
szonyság puhájába. —  Harisnya.

106.
Arcza akkora mint egy kéz, 

negyven ötven szeme van, egy 
bukfenczet hányóhoz nehány 
szóm van. —  Szűrő.

107.
A kézben Elekmán, a vízben 

Szulejmán, a nyárfán őrt áll, a 
fűzfán szól. —  Szita, hal, kí
gyó, fülemüle.

108.
Elim attém japéja, 
céktém demir kapuja. — 

ejer.

Elim elim ibrişim, 
elimde var bir isim, 
getir arşen öléelim, 
getir makas biçelim,

Kezem rátettem a házra, rá 
at, léptem a vas kapura. —  Ló, 

nyereg.
109.

Kezem kezem sodrott selyem, 
kezemben van egy munkám, 
hozz egy rőföt mérjük meg, 
hozz egy ollót szabjuk meg, hét
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jedi da’é gedelim, 
dévarlarda seőelim, 
jedi da'én üstüne, 
sirce saraj jarasér, 
sirde saraj üstüne, 
hanem jengen jarasér, 
hanem jengen janénda, 
iki bülbül dolasér, 
birin tutsam öldürsem, 
elim kana bulasér, 
elimi nerde jékasam, 
akar suda jékasam. —  tayta 

biti.
1

Elle beni belle beni, 
iskelede bekle beni, 
ben dudu-jum kumuru-jum, 
al kojnuna sakla beni 
( seker ile besle beni) .  —  ağ  

kavunu.

1 1 1 .
Emek versen, gülü gülsen, jü* Ha fáradozol, rózsája rózsa- 

rek açan, yos olur zefk-u sefasé. kert, szív derítő, kedves lesz a
boldogsága. —  Kert.

112.
Et içinde, hep içinde. —  ku- Hús benne, mind benne. —  

lak. Fül.

113.
Etimi je, götümü je, götümden Húsomat edd, fenekem edd, 

dékáné je. —  tavuk. a fenekemből kijövőt edd. —
Tyúk.

114.
Etten direji, rüzgjardan kü- Húsból az árbocza, szélből a 

reji. —  usruk. lapátja. —  Fing.

hegyen keljünk át, a falakon vá
logassunk, a hét hegy tetejére, 
üveg szeráj illik rá, üveg szeráj 
tetejére, néném aszszony illik 
oda, a néném asszony mellett 
két fülemüle őgyeleg, egyikét 
ha fogom megölöm, kezem vér
rel tapad be, hol mossam meg 
a kezem, folyó vízben mosom 
tán. — Poloska.

Vegy kezedbe jól jegyezz meg, 
kikötőbe várj meg engem, papa- 
gály meg galamb vagyok, keb
ledbe végy úgy őrizz meg 
(czukorral táplálgass engem). — 
Sárga dinnye.
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Evi janar türkü câ'rer, 
deli-mi dir bilmem ne, 
kalemsiz-de jazé jazar, 
kjatib-mi dir bilmem ne. — 

saljangoz.
1

Fiti fiti iéinde, kérmézé kutu 
içinde. —  so'an.

A háza ég énekel, bolond 
vagy mi nem tudom, toll nélkül 
ír, író vagy mi nem tudom. — 
Eák.

>.
Fiti fiti van benne, piros ska

tulya van benne. —  Hagyma.

117.
Geğe kalkar, gündüz sarkar. —  Éjjel felkel, nappal lecsüng. 

kol demiri. —  Kar vas.

118.
Gider Lejla gelir Lejla, bir 

ajak üzerinde durur Lejla. —  
kapu.

Girdi Óékté gireğek, girdi çekte 
girmejeğek, ne girdi ne girecek ? 
—  hazreti Adem, sejtan, küfvtr- 
baz insanlar.

Megy a Lejla, jön a Lejla, 
egy lábon áll a Lejla. —  Ajtó.

119.
Bement kijött a bemenendő, 

bement kijött a be nem me
nendő, -------------(lásd alább a
Jegyzeteket). —  Adám próféta, 
az ördög, a hitetlen emberek'.

12 0 .
Göbejim göbejine, mé%ém deli- Köldököm a köldöködre, sze-

jine. —  dejirmen. gém a lyukadba. —  Malom.

1 2 1 .
Gökten bes elma düştü, ücjazda Öt alma esett az égből, há-

iki güzde. — namaz. rom nyáron, kettő ősszel. —
Imádság.

122.
Gökten düşer atésér, Égről esik, dobálódik; földre
jere düser japésér. —  kar. esik, oda ragad. — Hó.
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123.
Gökten düştü apésté, Égről esett leszállott, földre
jere düstü japésté. —  isim. esett leragadt. —  Név.

124.
Hanem ğama dajandé, ğam Asszonyság az üveghez tá- 

kéréldé kana bojandé. —  nar. maszkodott, az üveg betört,
vérrel festődött be. —  Gránát
alma.

125.
Ej köznapi köznapi, fülemüle 

a rózsa tanyája, madarak közt 
madárt láttam, fején van a lába. 
— Hajó.

126.
Hej baja'é baja'é, hangé kusu Ej köznapi köznapi, mily

Hej baja'é baja'é 
bülbül gülün daja'é, 
kuşlar içinde kus gördüm, 
basénda dir aja'é. —  gemi

gördün a'zé jokaré ? — 
jar as a kusu.

madarat láttál hogy fent a szája? 
—  Denevér.

127.
Hej gidi gidi ver, 
su gidiji tutu ver, 
ne tatlé ja  éti var, 
püsküllü je  götü var.

Ej kópé lódulj el, ezt a kópét 
fogd csak meg, mily édeses húsa 
van, bojtoskás segge van. — 

balék. Hal.
128.

Hej meledi meledi, geje gelen Ej meledi meledi, ki volt a ki 
kim idi ? —  ujku. az éjjel jött. —  Álom.

129.
Hej melemez melemez, Ej melemez melemez, kálya-
ojak baséna gelemez, főhöz nem jöhet, ha jön dere
c ise  belini alamaz. —  mum. kán meg nem marad. —  Gyer

tya.
130.

Hej miledi miledi, Ej miledi miledi, a középső
orta kapu kilidi, ajtó lakatja, igazat szólj, kijött
döru söjle aksam gelen kim idi. volt az éjtszaka. — Álom.

—  ujku.
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131.
Hej miledir miledir, 
bejler attan indirir. —  abdest 

hane.

Ej miledir miledir, bejeket 
(urakat) szállat le a lóról. —  Ár
nyékszék.

132.
Hej ne idim ne idim, 
adalarda bej idim, 
buraja geldim ne oldum, 
basé balé kul oldum. —  sü

pürge.

Hej ne idim ne idim, 
samur kürklü bej idim, 
felek beni sasértté, 
kézgén küle düşürdü. — ke

stane.

Her geğenin kurdu, 
geldi kapuju vurdu, 
efendi içeri girdi, 
uéak kapuda durdu. —  ferğ.

Ej mi voltam mi voltam, szi
geteken bej (ur) voltam; ide jöt
tem mi lettem, feje kötött szolga 
lettem. —  Seprő.

133.
Ej mi voltam mi voltam, 

nyuszt bundás bej voltam; a 
s őrs engem megzavart, izzó 
hamuba ejtett. —  Gesztenye.

134.
Az éjjelek farkasa, jött az aj

tót zörgette, az efendi belépett, 
szolga ajtónál maradt. —  Vulva.

135.
Hét dedim met dedim, Hét mondtam met mondtam,
kapu ardéna jat dedim. —  sü- az ajtó aljába feküdj mondtam.

pürge. —  Seprő.

136.
Iki dévar arasénda bir güzel Két fal között egy szép halt 

ölmüs. —  pire. meg. —  Bolha.

137.
Két arczú egy személy, egyre 

forog, ez a dolga; két embere 
van, az egyik férfi, a másik nő. 

dönme —  Forgó szekrény.

Iki jiizlü bir kisi, 
dajim dönmek dir isi, 
iki kimseleri var, 
biri erkek biri dişi. —  

dolab.
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138.
iki kardas bir arada büjüdük, 
ikimiz-de kez idik, 
evimiz barkéméz jandé, 
dövülenler biz idik, 
bizi suja attélar, 
bizi suja ittiler, 
kendimizi derjaja atték, 
lajéméz bu idi. —  kávé.

Ilim ilim ibrişim, 
elimde dir her isim, 
ibrişimi elledim (pulladém), 
Edirneje jolladém,
Edirnenin kjatibleri, 
belinde dir divitleri, 
okur jazar jijitleri, 
benim bir kezem var, 
gitti geldi gömüş etti, 
palıa etmedik bir is etti. —  

saljangoz.

ir i gözler, ufak gözler, 
eli gizler, beni gözler. —  kafes.

iki çatal zéb kecena. —  don.

Istambulda börek pişer, 
kokusu memlekete düşer. —  

mektub.

Két egy testvér egy helyütt 
nőttünk nagyra, mind ketten 
lányok voltunk, házunk hajlé
kunk elégett, mégis minket ver
tek meg, vízbe dobtak bennün
ket, vízbe vertek bennünket, 
tengerbe dobtuk magunkat, ilyen 
volt a mi sorsunk. — Kávé. 

139.
Ilim ilim sodrott selyem, ke

zemben van minden munkám, 
a selymet kidolgoztam, Driná- 
polyba elküldtem, Drinápoly 
író deákjai, övükben a tinta
tartó, olvasó író legényei, ne
kem egy leányom van, ment 
jött ezüstöt csinált, értéktelen 
dolgot csinált. —  Rák.

Nagy szemek, kicsiny szemek, 
mást rejt el, engem vigyáz. —  
Rostély-ablak.

141.
Két villa zupp a hátulyodba.

—  Bugyogó.
142.

Sztambulba fő a rétes, szaga 
oda hazáig ér el. —  Levél.

143.

140.

Jama jama üstüne, hic ijne Folt a folton, tü sohasem 
girmemiş içine. —  lahana. ment belé. —  Káposzta.
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144.
Japan satar, alan kullanmaz, A készítő árulja, a vevő nem 

kullanan bilmez. — mezar tasé. használja; a ki használja, nem
tud róla. —  Sírkő.

145.
Japélmadék dévar üzerinde Készítetlen falon meg nem 

dömadék öoğuk oturur. —  gönül, szült gyermek ül. —  Szív.
146.

Jarésé kara jarésé ek, ada Fele fekete fele fehér, ígérd 
bana söjlerim sana. —  tavuk nekem, megmondom. —  Tyúk-
tersi. ganaj.

147.
Jassédan sora süreğim götüne. Naplemente után dörgöljek 

— sürme. a fenekedbe. —  Závár.

148.
Jas soktum, kuru éékté. — Nedvesen dugtam be, szára- 

ekmek. zon jött ki. — Kenyér.
149.

Jattém jatamadém, kalktém Lefeküdtem nem nyugodhat- 
kalkamadém, bir kar és sürme- tam, felkeltem nem kelhettem 
jinge, rahat jatamadém. —  kapu fel, míg egy arasznyira nem 
sürgüsü. dörgöltem, nyugton nem fek-

hettem. —  Ajtó zárja.
150.

Jazé jazar softa dejil, írást ír, de nem szofta (deák);
â'ğa cékar adam dejil. —  sü- fára megy fel, nem ember. — 

müklü böjek. csiga.
151.

Jazén dalda, kéé én gölde. —  Nyáron ágon, télen tóban. —  
tursu. Eczetes befőtt.

152.
Jedi delikli tokmak, Hét lyuku verő fa, buta a ki
bunu bilmejen a/mak. —  in- nem tudja. —  Ember.

san.
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153.
Jem jer , su icer, sécar işemez. Etelt eszik, vizet iszik, szarik,

—  böjek. nem vizeli. —  Bogár.
154.

Jer alténda babam baéé. — Föld alatt az apám feje. *—
lahana. Káposzta.

155.
Jer alténda baham bejé. —  A föld alatt apám bajsza. —

prasa. Póréhagyma.
156.

Jer alténda jalé kajés. —  jé - A föld alatt zsíros szíj. —
lan. Kigyó.

157.
Jer alténda jelpaze, A föld alatt legyező, az apádé
babanén-ki endaze, egy rőfnyi, az anyádé nagyon
ananén-ki pek taze. —  enginar, friss. — Articsóka.

158.
Jér alténda kazan kajnar. —  A föld alatt kazán forr. —  

kar én ja. Hangya.

159.
Jer alténda kérmézé minare. A föld alatt veres mináré. —

—  havuj. Répa.

160.
Jer alténda paslanmaz, A földben nem rozsdásodik,
at üstünde seslenmez. —  altén, lóháton meg nem szólal. —

Arany.

161.
Jesil kojdum kérmézé cékté, hej Zölden tettem be, pirosán

allahém neden dir bu ? —- kéna. jött ki, jaj Istenem ugyan mi
ez ? — Kina festek.

162.
Jokaré baktém kara kara, Fel néztem egész fekete,
jere düştü pare pare, földre esett dirib-darab, ke-

K únos, Oszmán-tőr. népkőlt. gyűjt. H . j  j
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elime aldém kan gibi, zembe vettem hát mint a vér,
cizéma aldém bal gibi. —  kara számba vettem hát mint a méz. 

dut. —  Eper.
163.

Jourdum var bir canak, Egy csupor savanyu tejem
jarésé kara jarésé ak. —  gőz. van, fele fekete fele fehér. —

Szem.
164.

Öklöm a hasítékodba. —  
Zseb.

Jumrum jérténa. —  ğeb.

165.
Kaikén kaikén kalkalém, 
kélé kéla catalém, 
lérséz sekiz biz dokuz,

Kelj fel kelj fel, keljünk fel, 
üssük a szőrt a szőrhöz, nyolcz 
tolvaj mi kilenczen, kelj fel 

kaikén birin tutalém. — paca. egyet fogjunk meg. — Borjú láb.

166.
Kaikén ícézlar jatalém, Rajta lányok feküdjünk, szőrt
kélé kéla katalém. — kirpik. a szőrre illesszünk. — Szempilla.

167.
Kanadlaré kérmézé, ortasé ka- Veres a szárnya, fekete a ko

ra, tepesi düdük, biz onu j edik.—  zepe, a csúcsa duda, ettünk
ğijer. belőle. —  Lép.

168.
Kapu kapalé, bağa kapalé, jine Az ajtó zárva, a kémény zárva, 

evde '/érséz var. — günes. mégis tolvaj van a házban. —
Nap.

169.
Kapunun önüne jourt döktüm, Savanyu tejet öntöttem az

sildim sildim éékmadé. —  günes ajtó elé, törültem törültem nem
gölgesi. ment le. —  Nap árnyéka. .

170.
Kara kalér jan jan jatér, Fekete öszvér, oldalvást fék -
kalkar öper jine jatér. —  műm szik, felkel csókol, megint lefek-

makasé. szik. — Gyertyaolló (koppantó).
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171.
Karada bir gemi, basénda dir 

jelkemle dümeni, ne dir o gemi, 
ne dir jelkeni, ne dir dümeni, bil 
bunlare görejim seni. —  insan, 
akil, fikir.

Szárazon van egy hajó, elül 
a vitorlája meg a kormánya, mi 
ez a hajó, mi a vitorlája, mi a 
kormánya, hadd lássam, találd 
ki. —  Ember, ész, gondolat.

172.
Karasé var boz dejil, 
kanadé var kus dejil, 
bojnuzu var koc dejil, 
aja'é var bes dejil, 
durmaz cabalar. —  bok böğeji.

Feketés de nem sötét, szár
nya van de nem madár, szarva 
van de nem is kos, lába van nem 
üres, egyre igyekszik. —  Ganaj- 
túró (bogár).

173.
Karanlék damda katér tepişir. 

—  pire.
Sötét fedelen öszvér rugda 

lódzik. —  Bolha.

174.
Karanlék jerde kadi oturur, Sötét helyen bíró ül, vessze-

sikinisujabatérér.— \mum fitili, jét vízbe sülyeszti. —  Gyertya
bél. *■

175.
Karanlékta kadi oturur, kai- Sötét helyen bíró ül, kalpag-

pa'éné ejüp oturur. — horoz. ját meghajtva ül. —  Kakas.

* < 176.
Karnem karnéna, uzunum 

içine. —  küp.

Karsédan baktém al,
janéna vardém bal,
<£zéma attém dal. — kirez.

%

Karsédan gelir yan gibi, 
oturur sultan gibi, 
serilir hasér gibi, 
sürülür esir gibi. —  kar.

Hasam a hasadra, hosszúm 
beléd. —  Köpülő.

177.
Szemközt néztem: piros, kö

zelébe mentem: méz, számba 
vettem: ág. —  Cseresznye.

178.
Túlfelől jön mint egy kán, 

leül akár egy szultán, leterül 
mint a szalma, vetődik mint a 
fogoly. —  Hó.

11*
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179.
Kar sedan gördüm bir hisar, 
janéna var dem güli zar, 
bütün jer bütün kusar. —  

asker cadéré.

Oda át láttam egy várat, köze
lébe mentem : rózsás kert; az 
egészet eszi, az egészet kiadja. 
-— Katona sátor.

180.
Kar sedan gördüm, bir kubbei 

münevver, üstüne gjahi gjahi nur 
iner, eli gül desteli bes onfedaji, 
vura vura jektelar o binaji. — 
piláf, biber, kasék.

Oda át láttam egy kivilágított 
kúpot; néha néha fény száll rá, 
keze rózsacsokros, öt vagy tíz 
vitéz ütögetve pusztította el ez 
épületet. —  Piláf, bors, kanál.

181.
Karséja bir zambak diktim, 
çektim çektim cékmadé, 
jine zambak éékmadé; 
karsédan birli geldi, 
birli karéja karé koğaja, 
jine zambak cékmadé; 
karsédan ikili geldi, 
ikili birlije, birli karéja, 
karé koğaja, 
jine zambak cékmadé ; 
karsédan üçlü. . . .  — gönül.

Kat kat dir amma
katmer dejil dir,
kér mézé amma
elma dejil dir,
jenilir amma
jemis dejil dir. —  so'arı.

Oda át egy liliomot ültettem> 
húztam húztam nem jött ki, a 
liliom csak nem jött ki; oda 
átról az egyes jött, egyes az 
asszonyhoz, asszony az urához, 
a liliom csak nem jött k i ; oda 
átról a kettős jött, kettős a& 
egyeshez, egyes az asszonyhoz, 
asszony az urához, a liliom 
csak nem jött k i; oda átról hár
mas jött . . . .  —  Szív.

182.
Retekből áll, de még sem ősz- 

szetett; veres, de nem alma; 
eszik, de nem gyümölcs. —  
Hagyma.

183.
Kés késarina, baskéjélar ba- Nyomd nyomogasd, nyomók 

sarina, basé tomarina. — gülle, szorítják, a feje gömbölyded. —
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184.
Kellé a'zené a été, őéplak icine 

kacté. — ajak, corab.
Szőrös kinyitotta a száját, a 

mesztelen belé szaladt. — Láb, 
harisnya.

185.
Kérmézé a'jén üstünde ak gü- Veres fára fehér galamb van 

ver fin dizili. — dis. oda sorakozva. — Fog.

186.
Kérném kérném içinde, o-da Csavar csavar benne van . . . .  

iéinde . . . .  — kulak. az is benne van. — Fül.
187.

Kolum bir dejil-im sakat, iki Karom egy, nem vagyok béna, 
gözüm var görmem fakat, her seji- szemem kettő, de nem látok, 
- de döru söjlerim. —  teraze. mindent nyíltan kimondok. —

—  Mérleg.
188.

Kosárém kosár, dururum du- Futok: hát fut, megállók: hát 
rur, ne afajéb sej dir bu, adam megáll, vajmi csoda dolog ez, 
jorulur. —  gölge. az ember belefárad. — Árnyék.

189.
Köprüden üc kişi gecijor, biri Három személy kél át a hi- 

görerek ikisi görmeyerek. — kö- don ; az egyike lát, ketteje nem
lát. —  Híd, terhes asszony.

190.
Üveg kupola, egy fény szál

lott reája, öt vagy tíz vitéz, 
piszkálgatva felpiszkálta ez épü
letet. —  Piláf.

prü, gebe kadén.

Kubbei billur,
üstüne binmiş bir nur,
bes on tane fedaji,
ese ese esti o binaji. —  piláf.

191.
Kujrukluğa kumbara, sécradé 

ambara. —  kasék.
Farkas bomba, a hambárba 

ugrott. —  Kanál.

192.
Kujumğular japamaz, 
dökmeğiler dökemez,

Aranyműves nem csinál
hatja, rézöntő nem öntheti,
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Halebi dir Halebi, 
içinde dir dolabé. — nar.

aleppói aleppói, belülről a szek
rénye. —  Gránátalma.

193.
Kuru girer jvs éékar. — kova. Szárazon megy be, nedvesen

jön ki. — Yízedény.
194.

Küöüğük bir kuju, iéindi iki Kicsinyke kút, kétféle víz van 
türlü suju. — jumurta. benne. —  Tojás.

195.
Kücüğük tekneler, bir birini Kicsinyke teknők, egyik őrzi 

beklerler. —  kiremid. a másikát. —  Cserép.
196.

Lodos pojroz karésér, Tophané Északi meg déli szél vegyül
ile kéz-kulesi dövüşür, sepetçi- 
lerde gouga olur, ipcilerde báré- 
sér. — camasér.

össze, Tophane (ágyuház) és- 
Kcz-kulesi (Leány vára) vészé- 
késznek, a kosarasaknál harcz 
támad, a köteleseknél kibékül
nek. —  Fehér ruha.

197.
Masai masai mattadé, 
iki sécan atladé, 
kurba’a kanatlandé, 
gelin éékté carda'a, 
mart usurdu barda'a, 
bardak iki parőa oldu, 
gelinin güzü kara oldu, 

kés.
-jaz,

Mese mese meskete, két egér 
egyet * ugrott, varangy béka- 
megszárnyasodott, menyasszony 
a sátorba ment, márczius az 
edénybe fingott, az edény ketté 
tört, a menyasszony arcza fe
kete lett. —  Nyár, tél.

198.
Mavi atlas, ijne batmaz, Kék atlasz, tű nem járja, olló
makas kesmez, terzi dikmez. —  nem vágja, szabó nem varrja* 

gök. —  Ég.
199.

Minareden düşer kérélmaz, A mináréról leesik, el nem 
suja düser kér élér. — kjőd. törik; a vízbe esik, eltörik. —

Papiros.
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200.
Nar tanesi nur tanesi, Gránát darabja, fény darabja,
dört kösenin bir tanesi. —  négy szegletnek egy darabja. —  

kjabe. Kába.
2 0 1 .

Ne jerde dir ne gökte dir, Se a földön se az égen, min-
her gün onun indinde dir. —  dennap a közelében. —  Név. 

isim.
20 2 .

Ne kézarsén ne bozarsén, Miért tüzelsz, miért dúlsz
bunu sana sokağâm. —  férén. fúlsz, mindjárt ezt itt beléd

dugom. — Kemencze.

203.
Niğe bin enhar, içinde. kér- Hány ezer folyó, piros víz fo- 

mézé su akar, insanén hajaté, o lyik benne, $z ember élete e víz 
sujun akmaséna bakar. — da- folyását lesi. — Er, vér. 
mar, kan.

204.
0  dere lejlim, bu dere lejlim, Az a völgy lejlim, ez a völgy 

kemiksiz lejlim, sümüksüz lejlim. lejlim, csonttalan lejlim, ta-
—  pervane. konytalan lejlim. —  Éji lepke.

205.
0  hangé elmas dir-ki jer den Melyik az a gyémánt (elmas),

ot gibi biter. — jer elmasé. mely fű módjára nő a földből?
—  Földi alma (jer elmase).

206.
0  jané tayta bu jané tayta, Amarról fa, emerről fa, a

icinde-ki kanlé softa. —  pécak. benne levő véres szofta. — Kés.

207.
O ne dir-ki bir karéstan arta- Mi az a mi egy arasznál több, 

jék, base jenik, kéjélaré kertelek, feje leett, a széle meghasított, 
hem et dir hem sinir dir, hem hús is, ideg is, meg egyúttal bőr
deri, ğümle alem lezzetine mii- is, jóízét az egész világ áhítja.
éteri. —  paca. —  Borjú láb.
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208.
0  ne dir-ki iki baélé bir j élan, 

her basénda türlü-türlü naksé 
var, bir binle sarmasérlar her 
zeman, bir define mal bekçisi o 
jélan. —  uckur.

Mi az a mi egy két fejű kí
gyó, mindegyik fején külömböző 
hímzés van, egymással mindun
talan ölelkeznek, rejtett kincs
őrzője ez a kígyó. —  Gatya
madzag.

209.
0  ne dir-ki karnéndan jer, sér- Mi az a mi a hasával eszik, a 

téndan sééar. —  rende. szirtjével szarik. —  Reszelő.
210.

O ne dir-ki onun adé geme dir, Mi az a melynek geme (na- 
halk ile isi aksé ağeb ne dir, ana- gyobb egér) a neve, a népséggel 
séndan üru dömus uruğa, éal-ki vajon mi az ügye baja, tolvaj- 
jere girsin, onun gibi jumruğa. nak szülte az anyja, tolvajnak, 
—  fare. kopogj, hogy a földbe menjen,

afféle ártalmaska (?).— Egér.
2 1 1 .

O ne dir-ki su içinde seslenir, Mi az a mi a vízben han- 
dilberimin pusesine jaslanér, dem got ad, bájosomnak a csókjára
çektikçe janar tüter sinesi, üfle- terűi el, lélegzettel ég és füstöl 
dikâe gark olur sefinesi, — nar- kebele, hogy ha fúvód elmerül 
gile. a hajója. — Nargile (vízi pipa).

2 1 2 .
Oturdum önüne, soktum deli- Elibe ültem, a lyukába dug- 

jine. —  anahtar. tam. —  Kulcs.

Öte dévar beri dévar, 
padisahén kücük kézé, 
géldér-géldér jufka acar. —  

fare .

Papa jakuflar, onu jer 
kuşlar, dibinden su içer, 
baséndan jumurtlar. —  ağ.

213.
Emerről fal amarról fal, a 

padişah kis leánya recseg ropo- 
gat tésztát nyújt. —  Egér.

214.
Papa jakufok, madarak eszik, 

a fenekével vizet iszik, a fejével 
tojik. —  Fa.
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215.
Sandémé actém, sáré ipejim Kinyitottam ládámat, sárga 

sacéldé. — jumurta. selymem kiszóródott. —  Tojás.

216.
Sapéndan tuttum, dibine ka- A nyelénél fogtam, a fene-

dar soktum. —  çizme. kéig dugtam. —  Csizma.
217.

Saré-dér safran gibi, Sárga mint a sáfrány, olvas-
okunur kuran gibi, sák mint a koránt; vagy kita-
ja  bunu bilirsin, lálod, vagy az éjjel meghalsz.
ja  bu geğe ölürsün. —  altén. —  Arany.

218.
Sare-dér sarkar, Sárga lelóg, fél hogy leesik.
düşerim deje korkar. —  ajva. —  Birsalma.

219.
Sáré katér, saman j  emez, solur Sárga öszvér, szalmát nem

jatér. —  körük. eszik, lélegzik, lefekszik. —
Fúvó.

220.
Sáré tavuk dalda jatér, Sárga tyuk fekszik az ágon;
dal kér élér jerde jatér. —  ajva. ág eltörik, földön fekszik. —

Birsalma.

221.
Sejirttim céktém tepeje, Neki ugrattam, a tetőre men-
aja'm batté küpeje. —  éizme. tem, lábam a köpübe sülyedt.

—  Csizma.

222.
Sekiz girer dokuz éékar. —  Nyolcz megy be, kilencz jön 

havan. ki. —  Mozsár.

223.
Sekiz zejtin a'ağe, sékéldékca Nyolcz olajfa, szorongatva 

sék biter, Veli efendi tarlasénda sürün nő, Yeli efendi (úr) tár
ói biter. —  sakal. lóján fű nő. — Szakái.
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224.
Selam alejk ej kisi, 
ne erkek dir ne disi, 
mésérlan saraj isi. —  kadén 

asé.

Selam söjlejin giillüje, 
ortasé badem dillije, 
hazerlasén jéré'é, 
getir eğem seré'é. —  kilid.

226.
Sende-de var, bende-de var, 

onda-da var. —  ad.

Isten veled oh ember, se férfi 
se nő, Egyptom meg szeráj 
dolga. — Hárem őr.

Köszöntetem a rózsást, a kö
zepén mandula nyelvűt, készítse 
elő a hasítékot, viszem neki az 
ágast. —  Lakat.

Neked is van, nekem is van, 
neki is van. —  Név.

227.
Sera séra söjütler, Egy soijába fűzfák, egymást
bir birini öjütler. — dis. rágják. —  Fog.

228.
Soktum kustu, çektim küstü. — Bele dugtam: okádott, kihuz-

ğezve. tam : haragudott. —  Kávéfőző.

229.
Subhan Allah sülbii tasf Allah dicsértessék erős kő,
iái kovuk disi tas, belül üres kívül kő, tekeregve
dolana dolana zéb éékté, hop kijutott, téged e lyukba ki
seni bu delije kim dikti ? —  dugott ? —  Mináre. 

minare.
230.

Suja diiser éslanmaz. — gü- Vizbe esik, meg nem ázik. —  
nes. Nap.

231.
Sefk verir simsek éakér, Világot ad, villám lövel; a
keleğ peéak kesmedin, mit kard kés el nem vághat,
bir vuruşta iki biőer. — elmas. egy csapásra ketté metszi. —

Gyémánt.
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232.
Söjle gelir kézé jók, így megyen, nincs ereje, fe-
burnu kara gözü jók. —  vapor. kete orra, szeme nincs. — Gőz

hajó.
233.

Söjle gider héz ile, így megyen nagy erővel, hét-
jedi bin jéidéz ile. —  tüfek. ezer csillaggal. —  Puska.

234.
Su kale beden beden, jesil vur- Ez a vár csupa test, zöldem 

dum kézéi éékté, bilmem-ki neden tettem veresen jött, nem tudom
neden. —  kéna. vajon miért. — Kina festék.

235.
Su karséda bir kisi, 
ne erkek dir ne disi, 
atté tas vurdu kusu, 
ne atté tas tas idi, 
ne vurdu kus kus idi. —  sa

bun, balék, kadén ősé.

Szemközt itten egy személy, se 
nem férfi se nem n ő ; követ do
bott madarat talált, nem is volt 
kő a mit dobott, nem is madár 
a mit talált. — Szappan, hal, 
háremőr.

236.
Su karséda bir táj oturijor, Szemközt itt egy csikó űl, az
biri kálkup bir oturijor. — te- egyik felkél a másik leül. —  

raze. Mérő serpenyő.

237.
Su karséda bir táj oturijor, Szemközt itt egy csikó űl,
kujrünu jolup Oturijor. —  farkát szakítja úgy űl. — Pamuk 

öreke. v tépő.
238.

Carséda olmaz, mendile kon- A vásáron nem lelhető, ken- 
maz, ondan tatlé bir sej olmaz, dőbe nem tehető, édesebb nála.
—  ujku. nem található. — Álom.

239.
Carsédan aldém bir tane, A vásáron vettem : egy darab,
eve geldim bin tane. — nar. hazajöttem: ezer darab. —  Grá

nátalma.



172 T A LÁ L Ó S M E SÉ K .

240.
Car sedan aldém sim-sijah, eve 

geldim kép-kérmézé. — kömür.

Cat éatan â'ğe, 
pat patan â'ğe, 
kérmézé lale, 
kélaptan â'ğe. —  gergej.

Çatal bağak zép götüne, 
pantolon.

Cin cin dinar japra'é, 
hazreti Ali topra'e, 
ja bunu bilirsin, 
ja bu geğe ölürsün. —  müsafir.

Cincinni hamam, 
kubbesi tamam, 
bir gelin aldern, 
babosé imam. — sahat.

A vásáron vettem: szén fekete, 
haza jöttem: tulipiros. —  Szén.

241.
Kötve kötött fája, pat pattanó 

fája, veres tulipán, selyem fonal
ból a fája. —  Hímző-asztal.

242.
Villa czomb (lábszár) zupp a 

fenekébe. —  Nadrág.

243.
Platánfalevele, szentséges Ali 

földje; vagy ezt kitalálod, vagy 
az éjjel meghalsz. —  Vendég.

Csengetyűs fürdő, kupolája 
teljes, egy menny asszonyt vet- 
tem, az apja imám. —  Óra.

245.

244.

Cit burda, cit kupu arasénda. Csit itt, csit a kapu megett. — 
—  süpürge. Seprő.

246.
Cit demeden caléja düétü. —  Mielőtt csitet mondott volna, 

günes. a csalitba esett. —  Nap.

247.
Cit öté óit beri, Csit erről csit túlról, csit alól
óit alténdan süt verir. —  ko- tejet ad. —  Méhkas köze. 

van arasé.
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248.
Cék-ééklé hamam, Csik csikes fürdő, a kádja
kurnasé tamam, teljes, egy lányocskát vettem, a
bir kezğâ'z aldém, férje imám. —  Óra.
koğase imam. —  sahat.

249.
Céterdamadan éaléja girer. —  Reccsenés nélkül csalitba lép. 

günes. —  Nap.

250.
Cok jükseje cékar, birdenğeje Jó magasra megy fel, egyszerre 

jere jatar, alem üstünü éijner. —  csak a földre fekszik, a világ 
tapa. felső részét rágja. — Deszka.

251.
Cum-cukurda-mé-sén, Gödörben vagy-é, fehér tojás
ak jumurta-mé-sén, vagy-é? mások sétára mentek,
eller sejre gitti, te még itt vagy ? —  Hó.
sen daha burda-mé-sen. —  kar.

252. '
Tak tak taktan, 
cék gel küpten, 
arabağe Mâmud, 
tekneği Bekir, 
seleje sen gir sepete ben, 
anasené sen al kezéne ben. —  

ğeviz, fendek, badem.

Tak tak takbol, jöjj elé az 
edényből, Mahmud kocsis, Bekir 
teknős, nagy kosárba te menj, 
kicsibe én, az anyját te vedd el, 
a lányát én. —  Dió, mogyoró, 
mandola.

253.
Taka tak tak, 
lime Um Um, 
lime lu ha,
jine tak tak. —  hallaç.

Takro, tak tak, limre lim Um, 
Umre lu ha, megint tak tak. —  
Takács.

Tap ne dir tapés ne dir, 
gülistandan güneş ne dir, 
ne jerde dir ne gökte dir, 
ğümle alem içinde dir. —  ajne.

254.
Mi a tap, mi a tapis, rózsa

kertben mi a nap, sem a földön 
sem az égen, az egész világ 
benne van. —  Tükör.
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255.
Tarlada biter, makine büker, A tarlón nő, gép fonja, kora
sabâ sabâ iüzünü öper. — reggel arczod csókolja. —  Tö- 

havlu. rülköző.

256.
Tavan üstünde takér-tukur, A padláson zireg-zörög, azt

zann ederim hale dokur. — fare, hiszem hogy szőnyeget sző. —
Egér.

Ta%ta-bosa bir kus geldi, 
hak dedi, hűk dedi, 
dünjada iié sej jók dedi : — 

dilime çare, denize kapak, bale!a 
lisan.

Teptim a!er, ici çukur, 
dizme.

257.
Az erkélyhez egy madár jött, 

hak-ot mondott, huk-ot mondott, 
a világon három dolog nem lé
tezik, úgy mondott. —  Halál 
ellen orvosság, a tengerre fedél, 
a halnak nyelv.

258.
Rúgtam: nehéz, a belseje gö

dör. —  Csizma.

Teptim tekerlendi, 
öptüm şekerlendi, 
ballan badem, 
bir güzel adem. —  kavun.

259.
Felrúgtam görgött, megcsó

koltam czukrosodott, mézes 
mandola, szép egy ember. — 
Sárgadinnye.

260.
Tepesi asa!e sarkar, 
düéerim deje korkar, 
dudu gibi adé var, 
seker gibi dade var. — dut.

A teteje lefelé lógg, attól fél 
hogy majd leesik; neve mint 
a bagolyé (dudu), íze mint a 
czukoré. —  Eper.

261.
Tepes-tépés jürürsün, 
samur kürkü sürürsün, 
sen bir asel zade-sin, 
niâün jaj an jürürsün. — fare.

Csiszegve-csoszogva lépegetsz, 
nyusztos bundát dörzsölgetsz, 
nemes ivadéka vagy, mért hogy 
gyalog lépegetsz. — Egér.
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262.
Toprak tenğere, etten kapak. 

— havruz.
Földből edény, húsból a fe

dele. —  Éjjeli edény.

Topraktan dir japésé, 
son mahkemenin kapusa, 
onda niğe adam var, 
bilinemez sajésé. —  mezar.

263.
Földből van az épület, az 

utolsó ítéletnek kapuja, mennyi 
ember vagyon ottan, szerét szá
mát nem tudni. — Temető.

Ufağek kuşlar,
Bádadda iéler,
kendisi japar,
ele ba’éslar. —  bal arésé.

264.
Kicsinyke madarak, Bagdád- 

ban dolgoznak, maga elkészíti, 
másnak oda ajándékozza. — 
Méh.

265.
Ufağek sandeğek, Kicsinyke ládácska, belől tele
ici dolu boncuğuk. —  nar. kövecske. —  Gránátalma.

Uzaktan baktém alamet, 
janéna vardém kijamet, 
jas soktum kuru cékté, 
salli ala Mohammed. — férén- 

lan ekmek.

266.
Messziről néztem: jel, köze

lébe mentem: utolsó Ítélet,
nedvesen dugtam be, szárazon 
jött ki, üdvöt reá Mohammed. 
—  Kemencze, kenyér.

Uzaktan baktém,
kara bulut gibi,
janéna gittim,
demir kilid gibi. —  mezar.

267.
Messziről néztem, mint a fe

kete felleg; közelébe mentem, 
mint a vas lakat. — Temető.

268.
Uzun-dur boju, kertik dir hasé, Hosszú a termete, bevágott a 

alér alténa bejaz kumasé, tükür- feje, fehér szövetet vesz maga
dükée akar jasé, vardékca gél- alá, köpködve foly el a nedve,
dikçe bitirir isi. —  kalem, kjâdf menve haladva elvégzi a dolgát.
mürekkeb, mektub. —  Toll, papir, tenta, levél.
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269.
Uzun 8oju, gümbür suju. —  Hosszú faj zat, sok a vize. —  

tüfek. Puska.

270.
Üé ajakié jjanéjok, dört ajakié Háromlábú, lelke nincs, négy 

kané jók, karnéna bir hançer a lába, vére nincs, handsárt döf- 
vursan, zerreğe efgané jók . —  hét sz a hasába, egy parányi jaj ja 
sağ-ajak, gergef. sincs. —  Vasláb, hímzőasztal.

271.
Üc biraderler, kevakib zadeler, Három testvér, csillag fiák,

biri berru havaje biri abu sefaje, az egyik égi birodalombeli, a 
birijüz sürer hakipaje. —  $emre. másik üdvös vízbeli, a harmadik

láb porához keni arczát. —  
Dsemre (meleg időszak).

272.
Üc gemi jolladém mésér húr- 

maséna, altén direk diktim bur- 
maséna, nine var getir, vermezse 
jalvar getir, koklanmamés gül 
jarélmamés nar getir. —  gelin.

Három hajóst küldtem Egyip
tom datolyájáért, arany árbo- 
czot dugtam a csavarjába, néne 
menj és hozd, ha nem adja kér
jed hozd, szagolatlan rózsát, fel 
nem hasított gránátalmát hozz. 
—  Menyasszony.

273.
Ücjüz altmés alté lejlek, kérk 

sekú jiivasé, oniki jumurtasé, iki 
cékar jaurusu. —  iki bajram.

Háromszázhatvanhat gólya, 
negyven nyolcz a fészke, tizen
kettő a tojása, kettő a magzatja. 
—  Két ünnep.

274.
Üc kardas bir takke gejer. —  Három testvér egy takkét (?) 

masa. visel. —  Asztal.
275.

Vardém baktém jatméslar, bal- Mentem néztem aludtak,
déré baldéra katméslar, gözleri czombot czombra hajtottak, 
burunlaré féslar. —  manda. szemük orruk fuvogot. — Bi

valy.
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276.
Zille zille zal olur, Zille zille zal-lá lesz, zille ajak
zille dudak bal olur, mézzé lesz, zille közelébe ne
zillenin janéna varma, menj, a két kezed véres lesz. —
iki elin kan olur. —  kara dut. Eper.

277.
fané jok-tur, nefesi var, geğe Lelke ninesen, lélegzik; éjjel 

gündüz küllükte jatar. — körük, nappal a hamuban fekszik. —
Fúvó.

278.
ğansez do'ar ğanlaner, Élettelen jön a világra, meg-
kendi etini jer tavlaner. —  elevenedik; a maga húsát eszi, 

ğiv-ğiv. megkövéredik. —  Fiatal csibe.
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Máni-cLalok.

A benim base sallém, 
dalaré dolasalém; 
dünjada kavusmadék, 
ahrette bulusalénu

1.
Oh te én sálos fejűm, 
járjuk be a hegyeket; 
e világon nem kerültünk össze, 
más világon találkozzunk össze.

A benim buz ciöejim, 
nasél senden gecejim f 
ayd ettim, jemin ettim, 
j oluna öleğejim.

2.
*

Oh te én jégvirágom, 
hogyan mondjak le rólad? 
megfogadtam megesküdtem, 
te éretted halok meg.

A benim esmer jár em, 
kendinden josma jarém ; 
ğahil-im, aklém ermez, 
sen bana küsme jarim*

3.
/

Oh én barna szeretőm, 
magától bájos szeretőm; 
ifjú vagyok, eszem nem fog, 
ne haragudj szeretőm.

A benim hindi gözlüm, 
tepeden indi göjnüm; 
değme güle konmaz-ken, 
dikene kondu göjniim.

4.
Oh te ón pulyka szeműm, 
dombról szállott le szívem; 
bármely rózsára nem szállva, 
tövisre szállott szívem.



182 N ÉPD ALO K .

A merdim merdim merdim, 
kim bilir benim derdim ? 
a’ağlar kalem olsa, 
kimse jazamaz derdim.

Ada jolu toz oldu, 
jar gitti gelmez oldu ; 
ja  yaber ja kendin gel, 
jiirek dajanmaz oldu.

5.
r
Oh merdim merdim merdim 
ki tudja az én bajom ? 
ha a fák tollak volnának, 
nem írhatnák le bajom.

6.
Sziget útja poros lett, 
kedvesem ment, nem jött meg p 
vagy hírt adj vagy magad jöjj, 
szivem el nem viseli.

Adam aman sijahi, 
çabuk bojár bejazé;  
nerde olsa bir sijd 
çabuk bojár bejazé.

7.
f
Oh ember feketéje, 
hamar festi a fehért; 
a hol egy fekete van, 
legott festi a fehért.

Aj do’ar ajazlanér, 
gün do'ar bejazlanér ; 
gelin olağak kézlar, 
hem gider hem nazlanér.

8.
Felkél a hold hűvösödik, 
fel'kél a nap, fehéredik; 
menyasszonynak való lányok,, 
mennek meg huzakodnak.

Aj doar Anistandan, 
gün do'ar Gülistandan ; 
benim ğanem karpuz ister, 
jetmiş iki bostandan.

Aj do’ar asmak ister, 
bal dudak jasmak ister ; * 
su benim deli göjnüm 
jar e kavuşmak ister.

9.
Felkél a hold Anisztánból, 
felkél a nap Gülisztánből; 
lelkem görög-dinnyét akar, 
hetvenkét zöldséges kertből.

10.
Eel a hold, átkelni akar, 
méz ajak fátyolt akar; 
ez az én bolond szívem 
lánnyal találkozni akar.

* Változata: ,sevdijim jasmak istere;  szeretőm fátyolt akar-
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Aj do'ar bedir Allah, 
her sej e kadir Allah; 
beni j  ar e kavuştur, 
ja  beni kajer Allah.

Aj olaj érti olaj em, 
bojnuna dolanajém ; 
senin gibi güzeli 
alajém-da kacajém.

Aja bak jéldéza bak, 
damda duran keza bak ; 
aj benim jéidéz benim, 
damda duran kéz benim *

Ajaénda jemeni, 
zalim öldürdün beni; 
eski jarém dujarsa, 
ne seni kor ne beni.

A jdinin ovasénda, 
mum janar sofasénda ; 
benim bir efendim var, 
göjnümün ortasénda.

1 1 .
Kel a hold, hold tölte, Allah, 
mindenben hatalmas Allah; 
vagy juttass a szeretőmhöz, 
vagy viseld gondom Allah.

1 2 .
Holddá legyek, az legyek, 
nyakad köré fonódjam; 
magad féle szépecskét 
fogjak és fussak vele.

13.
Holdra nézz, csillagra nézz, 
pádon levő lányra nézz ; 
hold enyém, csillag enyém, 
pádon levő lány enyém.

14.
A lábán a lábbeli, 
kegyetlen, megöltél engem; 
régi rózsám ha megtudja, 
nem hagy téged se engem.

15.
Ajdinnak síkságában, 
gyertya ég előtermében; 
nekem egy efendim van, 
a szívem közepében.

* A két utolsó sor változata:

güvesine dojulmaz, 
ejlediji naza bak*;

bájával be nem telhetni, 
nézd el hogy hamiskodik.
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Aj ne attém cajéra, 
séf ki vurmuş bajéra ; 
gelin dostlar sejr edin, 
isim döndü hajéra.

16.
Tükröt dobtam a rétre, 
fénye hegyoldalra sütött ; 
j érték barátim nézzétek, 
a dolgom üdvre fordult.

Aj ne attém çimene, 
éimenin cicejine ; 
ipek olup sarélsam 
jarémén perçemine.

17.
Tükröt dobtam a fűre, 
a fűnek virágjára; 
mint selyem ráfonódnám 
a szeretőm üstökére.

Ajne attém tarlaja, 
tarla jüzün parlaja ; 
ne zeman gireğejiz 
ikimiz bir odaja ?

18.
Tükröt dobtam tarlóra, 
tisztítsd arczod ragyogjon; 
mikor fogunk bemenni 
mindketten egy szobába ?

Ajva dibi otlu olur, 
ergen kojnu tatlé olur ■ 
sakalléja var an én 
jüreğiji dertli olur.

19.
Birsalma töve füves, 
nőtlen ölelése édes ; 
szakállashoz férjhez menő 
szívecskéje fájdalmas.

Ajva limon zerdali, 
dalda biter şeftali ; 
nar tatlé, limon eksi, 
incire ne demeli ?

20.
Birsalma, czitrom, baraczk, 
a baraczk az ágon nő; 
gránát édes, czitrom savanyú, 
mit mondjunk a fügéhez ?

Ak üzümün asmasé, 
cetin olur kesmesi; 
ne müsgül-müs bilmedim 
gizli gönül çekmesi.

21.
Fehér szőlő lúgosa, ^ 
bajos az elvágása; 
nem tudtam, hogy oly bajos 
titkos szív viselése.
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Aksam oldu ikindi, 
mum şamdana dikildi; 
ellerin jaré geldi, 
benim bojnum büküldü.

22.
Este lett már, est idő, 
gyertyát szúrtak tartóba; 
mások szeretője megjött, 
az én derekam görbült.

Aksam oldu nejlejim, 
derdim kime söjlejim? 
gözüm dikeni aksam, 
seni jarsez nejlejim ?

23.
Este lett, mit csináljak, 
bajom kinek mondjam el ? 
est, te szemem tövise, 
lány nélkül mit tegyek veled?

Aksamen üresen gör, 
a e barem járásén gör ; 
benden sana fajde jok, 
var basen çaresin gör.

24.
Az este szürkültét nézd, 
nyisd meg bensőm, sebét nézd ; 
semmi hasznod belőlem, 
menj, láss a bajod után.

Aksamen vakte geçti, 
bir güzel bakié geçti; 
sacéné kemend etti, 
bojnuma atté geçti.

25.
Est ideje elhaladt, 
lányka nézett, elhaladt; 
hajából hurkot csinált, 
nyakamba dobta, elhaladt.

Al jelejin sökülsün, 
düğmeleri dökülsün; 
beni j  ar dan ajéran, 
cCzé dili tutulsun.

26.
Fehér mellényed bomoljék fel, 
a gombjai hulljanak ki; 
a ki rózsámtól elválaszt, 
szája nyelve némuljon el.

Al jelek pembe düjme, 
jine-mi geldin göjnüme ; 
jár akléma geldikçe, 
kan damlar jürejime.

27.
Piros mellény, rózsa gomb, 
megint szívembe jöttél; 
ha rózsám eszembe jut, 
vér cseppen a szívemre.
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Alçak kir ezin dalé, 
alténda jesil halé ; 
beni jare kavuştur, 
ja Mulıammed ja  Ali.

28.
Alacsony cseresznye ág, 
alatta egy zöld szőnyeg; 
juttass el a szeretőmhöz, 
vagy Mohammed vagy A1L

Alté fér  én üstü fér  én, 
al bürümğüje bürün ; 
senin a sikin cok-tur, 
bir tanesine görün.

29.
Alúl kályha, felül kályha, 
bundádba végy, takarj be 
sok a te szerelmesed, 
egyikének mutatkozz.

Altun tabak olajdém, 
jar önüne konajdém ; 
jarém esbab bicinmis, 
terzisi ben olajdém.

30.
Ha arany tál lehetnék, 
rózsám elé tevődném; 
a rózsám ruhát szabna, 
szabója én lehetnék.

Alt un tabak on elma, 
besin al besin alma ; 
Azrail kapuja geldi, 
fan em al esim alma.

31.
Arany tányér tíz alma, 
ötöt végy, ötöt ne végy ; 
Azrail az ajtóhoz jött, 
lelkem vedd, párom ne vedd

Altun tabakta vişne, 
gel kuzum aşka düşme ; 
bu askén sonu jok-tur, 
nafile dile düşme.

32.
Arany tányérban a meggy, 
jöjj, ne ess szerelembe;

• e szerelemnek nincs vége, 
hijába nyelvre ne juss.

Altén tasta jourd-um, 
gam içinde bozuldum; 
ana belin bükülsün, 
derd icün-mü do'urdun ?

33.
Arany csészében aludt tej, 
bánatba bele fúltam; 
anyám, törjék derekad, 
bánatra szültél engem ?
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Altén tasta üzüm var, 
jürejimde sézém var ; 
Istambul Allaha emanet 
içinde bir kuzum var.

34.
Arany csészén szőlő van, 
a szívemben bánat van ; 
Sztambul, Istennek ajánllak, 
benne egy bárányom van.

Aman aman Bâdadle, 
ğilvesi baldan tatlé; 
bana derler jardan gec, 
jana'é baldan tatlé.

35.
Ugyan ugyan Bagdádi, 
bája édesb a méznél; 
mondják: babám elhagyjam, 
arcza édesb a méznél.

Arab kézé pıjade, 
ömrün olsun zijade; 
sakallénén ğümbüsü 
deli-kanlédan zijade.

36.
Arab lánya gyalogos, 
élted nyúljék hosszúra; 
szakállas mulatozása 
többet ér az ifjúénál.

Armud dalda sallanér, 
jere düser ballanér; 
bir ölan vezir olsaf 
jine kéza jalvarér.

37.
Körte inog az ágon, 
földre esik, mézesedik ; 
még ha vezir is egy ifjú, 
csak könyörög a lányhoz.

Arpa ektim biçerim, 
jolıün bu-dur geçerim ;  
o jar benim olursa, 
ben dünjadan geçerim.

38.
Árpát vetettem aratom, 
ez az útam, elhaladom; 
ha az a lány az enyém lesz, 
a világról lemondok.

Arpa kojmus ambara, 
arpa dejil zampara ; 
Istambulun kézlaré 
sindi olmuş maskara.

39.
Árpát tett a hambárba, 
nem árpa, hanem lator; 
a sztambuli leányok 
most lettek maskurákká.
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Arpalar evlek evlek, 
dadande kara lej lek ; 
kese burda késladék, 
jazen ajérdéfelek.

A slém Tekir-dalé-dér, 
basém jara balé‘dér ; 
çözme rakib çevremi, 
jár elile balé-dér.

Asmada üzüm sana, 
kem-mi dir sözüm sana ? 
sabâ jéldézé gibi, 
dikmişim gözüm sana.

Asmada üzüme bak, 
betime-benzime bak ; 
herne kadar sevmezsen, 
gülerek jiizüme bak.

Atén onujemise, 
témáéé dejdi tasa ;
Güllü kézén salvaré, 
be s jüz elli gurusa.

Avostosda suja gir sem, 
balta kesmez buz olur; 
altmésénda bir jar sevsem, 
on besinde kéz olur.

40.
Az árpa táblákban van, 
fekete gólya szokott rá; 
télen itten teleltünk, 
nyáron sors elválasztott.

41.
Rodostói vagyok én, 
fejemen seb, kötve van; 
vetélytárs, ne oldd fel kendőm, 
rózsám kezével van kötve.

42.
Lúgosban neked a szőlő, 
az én szavam neked rossz-é? 
mint a reggeli csillag, 
függesztettem szemem rád.

43.
Nézz lúgosba a szőlőre, 
nézz az arczom színére; 
hogyha már nem is szeretsz, 
nevetve nézz arczomra.

44.
Dobjátok a gyümölcsre, 
a körme a kőhöz ért;
Güllü lány bugyogója, 
ötszázötven garasos.

45.
Augusztusba vízbe szállók, 
jéggé lesz, balta se vágja; 
hatvanévest ha szeretek, 
tizenöt éves lánynyá lesz.
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Ba’a girdim kamésa, 
su ne japsén janmésa ; 
M evlam sabérlar versin, 
jaréndan ajrélmésa.

46.
Kertbe mentem nádasba, 
mit ér a víz égettnek; 
teremtőm türelmet adjon, 
babájától elváltnak.

Ba'a gittim nar icün, 
gül Kopar dem jar icün; 
analar kéz doyurmuş, 
deli-kanlélar iciin.

47.
Kertbe mentem gránátért, 
rózsát téptem babámnak; 
anyák lányokat szülnek, 
fiatal legényeknek.

Balar baycesiz adam, 
bayce mejvesiz adam; 
kalajséz kaba benzer, 
dünjada jarséz adam.

48.
Ember, kinek kertje nincs, 
kert, melynek gyümölcse nincs  ̂
olyan mint czinezetlen edény, 
a kinek babája nincs.

Bâdad Bâdad içinde, 
gülü bardak içinde; 
ben jarémé severim, 
karjolanén içinde.

49.
Bagdád bent van Bagdádban,, 
rózsa bent a pohárban ; 
a rózsámat szeretem, 
bent a nyoszolyájában.

Bâdad Badada bakar, 
ara jerden caj akar ; 
etme bu ğefaje jar, 

jine jüz jüze bakar.

50.
Bagdád ránéz Bagdádra, 
a közepén víz folyik; 
ne tedd lány e kínozást, 
úgy is arcz az arczra néz.

Badada giden olsa, 
arzu-hal veren olsa, 
Bâdad seni jakarém, 
jar e bir hal olursa.

51.
Ha akad Bagdádba menő, 
folyamodványt átadó, 
Bagdád téged felgyujtlak, 
ha rózsámnak baja lesz.



N ÉPD ALO K .

Badada pasa geldi, 
halka temasa geldi ; 
hir elim jar kojnunda, 
bir elim bosa geldi.

Baycede kura cicek, 
üstüne konar böğek ; 
gittim j áré ma sordum, 
beni sever-mi gerçek ?

Baycede sáré halé, . 
üstünde hurma dalé; 
ja rabb müradémé ver, 
ja Muhammed ja Ali.

Bayceje kuzu girdi, 
araja muzi girdi; 
anaséné ararken, 
kojnuma kézé girdi.

Bay delerde aslama, 
aslamajé taslama; 
el menüje varmadan, 
âlama'a başlama.

-İlr

Baycelerde bal kabak, 
acélmés tabak tabak ; 
iste ben gidijorum, 
inanmazsan gel-de bak.

n 90

52.
Bagdádba jött a pasa, 
a népet megnézni jött; 
egy kezem lány kebelén, 
másik kezem üresbe jött.

53.
A kertben száraz virág, J 
reá szállott a bogár ; 
mentem, rózsám kérdeztem, 
szeret-e engem igazán ?

54.
A kertben sárga szőnyeg,
rajta datolya ága;
✓
Oh Isten add czélomat, 
vagy Mohammed vagy Ali.

55.
Bárány ment be a kertbe, 
béke bontó jött közbe; 
míg az anyját kerestem, 
lánya jött az ölembe.

56.
A kertekben oltovány, 
oltoványt kővel ne dobd ; 
mielőtt kéz mellhez nem ért, 
ne kezdj el a síráshoz.

57.
A kertekben mézes tök, j 
kinyillott tányérnyira; 
íme én már elmegyek, 
ha nem hiszed, jöjj és nézd.
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Bahçelerde bal kabak, 
elimde altun tabak; 
su beni sevmez iken, 
aldé'é metaja bak.

Bahçelerde bülbüller, 
acélmés taze güller ; 
elden ne gelir buna, 
sevismis-tir gönüller.

Bahçelerde enginar, 
enginar én dengi var ; 
ben jár érné tanévem, 
sakalénda beni var.

Baycelerde erik var, 
salvarénda delik var; 
bu geğe sen nerdejdin, 
gerdanénda emik var.*

Bahçelerde filim var, 
ne tátiévá dilim var; 
actém gözüm seni gördüm, 
senden gajré kimim var ?

58.
A kertekben mézes tök, 
a kezemben arany tál; 
ez engem nem is szeret, 
nézd el mégis, mit művel.

59.
A kertekben fülmülék, 
kinyillott friss rózsák; 
mást mit tehetni evvel, 
szeretkeztek a szívek.

60.
A kertben árticsóka, 
árticsókának párja; 
én a rózsám ismerem, 
szakálán anya-jegy van.

6i:
A kertekben szilva van, 
bugyogójában lyuk van; 
hol voltál az éjszaka, 
a nyakadon szopás-folt.

62.
A kertekben filim van, 
be édeskés nyelvem van ; 
szemet nyiték, megláttalak, 
náladnál más kim is van?

* A két utolsó sor változata:

,ejil bir jól öpejim, 
sana cil-cil beşlik var( ;

hajolj egyszer csókoljalak, 
számodra fényes ötös van.
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Bahçelerde fiibari, 
var git ellerin ja ré ; 
sen bana jár olmazsén, 
jüziime gülme bari.

63.
A kertekben fiibari virág, v 
menj el mások szeretője; 
nem lehetsz a szeretőm, 
ne nevess hát arczomba.

Bahçelerde ham erik, 
dolláré delik delik; 
jarém küsmüs gidijor, 
perçemi bölük bölük.

64.
Kertben éretlen szilva, 
az ágai lyukasok ; 
rózsám haragszik és megy, 
az üstöké szétszórva.

Bahçelerde ham erik, 
jiirejim delik delik ; 
benim bir efendim var, 
ja  huri dir ja melik.

65.
Kertben éretlen szilva, 
a szívem át lyukgatott; 
nekem egy efendim van, 
vagy húri ő, vagy angyal.

Bah çelerde hur ma-j em, 
jesil baslé turna-jem ; 
senden başka seversem, 
genclijime dojmajem.

66.
Kertben datolya vagyok,  ̂
zöld fejű daru vagyok ; 
ha mást szeretek mint téged, 
ne teljek be ifjúságommal.

Badelerde idrisah, 
boju uzun kendi sah ; 
iki gönül bir olsa, 
a jer amaz padişah.

67.
A kertekben idrisa fa,  ̂
termete hosszú, maga ág; 
hogyha két s z í v  eggyé lesz, 
padisa el nem választja.

Bahçelerde jesil selvi, 
sétk ile sevdim seni; 
bir kéléna bin altén 
verseler, vermem seni.

68.
A kertekben zöld cziprus, 
hűséggel szerettelek ; 
hajszáladért ezer aranyat 
ha adnának, nem adlak..
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69.
Bahçelerde kajésé, Kertekben kajszin-baraczk,
jere düser jár és é ; 
benim bir efendim var, 
Istambulun jarésé.

földre esik a fele; 
nekem egy efendim van, 
Sztambulnak a fele.

Bahçelerde kalem var, 
ardémézdan gelen var ;  
jeni jár söjle dursun, 
eski járdán selam var.

70.
Kertekben oltó toll van, 
hátunk megöl jövő van; 
hagyján az uj szeretőm 
régitől üdvözlet van.

Badelerde kereviz, 
japra9 éné deneriz; 
bize Bursalé derler, 
biz lololo jemejiz.

71.
A kertekben zeller van, 
levelét megpróbáljuk; 
mi Brusszaiak vagyunk, 
minket rá nem szedhetni.

Bay çelerde kereviz, 
japra9 éné deneriz ;  
elem çekme nazlé jar, 
biz murada ereriz.

72.
A kertekben zeller van, 
levelét megpróbáljuk; 
ne búsulj bájos rózsám, 
elérünk a czélunkhoz.

Baycelerde kereviz, 
jüzünü görmem her giz ; 
fesliler durmuş iken 
sapkalé jé  severiz.

73.
A kertekben zeller van, 
arczod mindig nem látom; 
míg a fezt viselők pihennek, 
sapkásokat szeretünk.

Baycelerde kereviz, 
kerevizi jemejiz ; 
bize derler hovarda,

74.'
A kertekben zeller van, 
a zellert mi nem esszük ; 
minket korhelynek moudnak,

biz dolaba gelmejiz. minket fel nem ültetnek.
Kúnos, Oszmán-Wr. népkölt. gyűjt. n .  1 3
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Badelerde m ar sum a, 
halémdan anla-sana ; 
cok güzel sevdim amma, 
ejvallahem var sana.

Bahçelerde örümğek, 
olur-mu görmejinğek ? 
bir daha jar sevmejim, 
aslena ermejinğek.

Bahçelerde patliğan, 
jare gördü koptu ğan; 
o-da sana Kurban olsun, 
sinede-ki tatlé ğan.

Badelerde patliğan, 
seni gördüm çekte ğan; 
su hanemin göbeji 
hem zarf olur hem finğan.

Bahçelerde rezene, 
mejil verdim güzele ; 
billahi kan ederim 
jarem ile gezene.

Bahçelerde saremsak, 
sarémsarém sarelsak; 
ikimiz bir döşekte, 
bajém-bajém bajélsak.

75.
A kertekben marsuma, 
értsd meg állapotomat; 
sok szépet szerettem én, 
köszönetem van hozzád.

76.
A kertekben pók vagyon, 
lehet-é látatlanban? 
nem szeretek többé lányt, 
mig eredetét nem tudom.

77.
A kertekben patlidsán, 
lányt látott, szakadt a lélek ; 
legyen az is áltozatod, 
kebelbeli édes lélek.

78.
A kertekben patlidsán, 
láttalak, kiment a lélek; 
ez asszonynak köldöke 
fedél is meg findzsa is.

79.
A kertekben édes kömény, 
a széphez én hajoltam; 
Istenemre megölöm 
a rózsámmal sétálót.

80.
A kertekben hagyma van, 
ölel-ölel ölelnénk; 
mind a ketten egy ágyban, 
ájul-ájul ájulnánk.
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Maddelerde sarmasék, 
olmuşum sana asık ; 

Jar aklema düserse, 
elimden férlar kasék.

81.
A kertekben borostyán, v 
szerelmes lettem beléd ; 
rózsám ha eszembe jut, 
kezemből pattan kanál.

Bademlerde saz olur, 
gül acélér jaz olur ; 
ben jaréma gül demem, 
gülün ömrü az olur.

82.
A kertekben sás hely van, i 
rózsa nyilik, itt a nyár; 
babámnak nem mondom rózsa, 
mert a rózsa élte rövid.

Baycelerde sedef jar, 
ölijorum mededjar ; 
ben bu dertten ölürsem, 
ölümüme sebeb jar.

83.
A kertekben kagyló, lány, 
meghalok segítség, lány ; 
ha e bajtól meghalok, 
halálomnak oka lány.

Baycelerde şeftali, 
benim jarém pek nazlé; 
o jar benden kacijor, 
jürejim her dem pasié.

84.
A kertekben baraczk van, v 
az én rózsám nagy hamis; 
szalad tőlem az a lány, 
a szivem mindig rozsdás.

Baycelerde tek lale, 
gönül verdim pek ja re ; 
bojnum zinjirde olsun,

. elim jetse tek jare.

85.
Kertben magános tulipán,«/ 
szivem adtam babámnak; 
derekam legyen lánczban, 
csak kezem érjen lányhoz.

. Baytijar dir baytijar, 
baytijarén derdi var; 
bu nijet kime cékarsa, 

. deölet ile bayté var.

86.
Szerencsés ő, szerencsés, 
szerencsésnek baja van ; 
a kinek e jóslat kijön, 
boldog és szerencsés lesz.

1 3 *
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Bejim aksam olunğa, 
telli mumlar janenğa, 
sana neler alajém, 
benim göjnüm olunğa ?

87.
Bejem, hogyha este lesz, 
ha fonalos gyertya ég, 
miket vegyek én neked, 
hogyha nekem kedvem lesz ?

Bejölu carsé pazar, 
içinde bir kéz gezer ; 
elinde kursun kalem, 
katléma ferman jazar.

88.
Bejölu, piacz, bazár, 
sétál benne egy leány ; 
a kezében író-ón, 
a vesztemre fermánt ír.

Ben bir avuğ biber-im, 
eküp eküp giderim ; 
el ne derse ko desin, 
ben bildijim ederim.

89.
/

En egy marok bors vagyok, 
vetve vetve haladok; 
a mit más mond, hadd mondja,, 
én azt teszem, mit tudok.

Ben bir avuğ biber-im, 
sofranézda biterim; 
jüzden güler ojnarém, 
derunimden tüterim *

90.
Én egy marok bors vagyok, 
asztalotokon nővök ; 

szinleg nevetek játszom, 
a belsőmben füstölök.

Ben bir avuğ bulgur-um, 
su içinde durgun-um; 
el ne derse ko desin, 
ben jaréma vurgun-um.

91.
Én egy marok tört gabna vagyok, 
a vízben meg maradok ; 

a mit más mond, hadd mondja, 
rózsámba szerelmes vagyok.

*  A két utolsó sor :

,sen beni cok dareltma, 
sindi kalkar giderim‘ ;

engem sokat ne bosszants^ 
azonnal kelek s megyek.
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Ben bir avuğ kisnis-im, 
güneşlerde pişmişim ; 
kénamajén a dostlar, 

jen i aşka düşmüşüm.*

92.
Én egy marok koriándrom vagyok, 
a napfényen főttem m eg; 
barátim, ne nevessetek,
<új szerelembe estem.

Ben bir garib kus-udum, 
dalma konmuş-udum ; 
nicün beni dar sitt én,
■ben senin olmus-udum.

93,
Idegen madár voltam, v 
az ágadra szállottam; 
mért haragítottál meg, 
hisz én a tied voltam.

Ben bir uzun kamés-ém, 
kapuna dajanmésém ; 
ister al ister alma, 
nlnéna jazélmésém.

94.
Én egy hosszú nád vagyok, u 
ajtódra támaszkodtam ; 
akár végy, akár ne végy, 
homlokodra vagyok írva.

-Ben nar çiğe dejil-im, 
jel estikçe ejilmem ; 
kaçma güzel karsémdan, 
ben düsmanén dejil-im.

95.
Én gránátfa nem vagyok, J 
hogyha szél fú, nem hajlok; 
ne fuss szépem előlem, 
ellenséged nem vagyok.

Bindim kajén dengine, 
baktém sujun rengine ; 
kijametegek jan göjnüm, 
düşemedim dengine.

96.
Rászálltam a csolnokra, 
néztem a víz színére ; 

égj szívem Ítélet napig, 
nem akadtam párjára.

* Változata a versszák második felének

,nerelerin kusujdum, 
nerelere düşmüşüm*#

mely vidék madara voltam, 
mily helyekre jutottam ?
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Bir ah ettim devimimden, 
dalar ojnadé jerinden; 
niğe ben ah etmejim, 
jarem gitti elimden.

Bir dalda iki kirez, 
biri al biri bejaz ; 
esmerden arzum aldem, 
saramadem bir bejaz.

Bir dalda iki ğeviz, 
aramez der ja deniz; 
sen orada ben burda, 
n e bet kaidé ne beniz.

Bir dejirmi dülbend aldem-, 
daldern kuzum sana jandém 
hala göjnüm ajrelamaz, 
dünja batsa ben dajandem.

Bir dejirmi sal aldem, 
dalar basénda kaidem; 
intişara dilim varmaz, 
seni M evlaj a saldém.

97.
Sóhajtottam bensőmből, 
hegy mozgott a helyéből z 
hogy is ne sóhajtozzak, 
a szeretőm elhagyott.

98.
Egy ágon két cseresznye,^ 
egyik piros, másik fehér; 
a barnával czélom értem,, 
szőkét nem ölelhettem.

99.
Egy ágon két dió van, 
közöttünk nagy tenger van p 
te ottan vagy, én meg itt, 
arczom színe nem maradt.*

lOOi
Egy kerek fátyolt vettem, 
elmerültem, beléd szerettem  ̂
szívem többé el nem válhat, 
világ ha sülyed, én kiállom.

1 0 Î .
Egy gömbölyű sált vettem, 
hegy tetején maradtam; 
az átokra nem áll a szám, 
Istenre bíztalak téged.

Bir kavanoz reçel, 
bu günler gelir geçer; 
a*zem dilim söjlemez, 
fikrimden neler geder.

101
Egy csupor édes befőtt, 
telnek múlnak e napok; 
szám nyelvem nem mondhatja^ 
eszembe mik ötlenek.
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Bir kus kojdum a ağa, 
kanadlaré alağa ; 
jeniden bir jar sevdim, 
kase gözü kar ağa.

Bir od diistü kamésa, 
su nejlesin janmesa ? 
Mevlam saberlar versin 
jarendan ajrélmésa.

Bir ok attem haneğe, 
diistü divan-haneje ; 
beni jardan aj érán, 
düssün timar-haneğe.

Bir tas attem dereje, 
kéz geldi penğereje ; 
kéz Allahé seversen, 
al beni içeriğe.

Bu gün hava pusar ék, 
basta durmaz bu sar ék ; 
eğil bir j  ol öp eğ i m, 
belki jolda susarék.

Bu gün hava zümbülü, 
öter jar én bülbülü ; 
ben bu gün bir jar sevdim, 
Istambulun bir gülü.

103.
Fára madarat tettem, 
a szárnyai tarkásak; 
újból egy lányt szerettem, 
szemöldöke, szeme feketés.

104.
Tűz esett a nádasba, 
víz mit segít égetten ?
Isten türelmet adjon 
rózsájától elváltnak.

105.
Nyilat dobtam a házba, 
tanács terembe esett; 
a ki rózsámtól elválaszt, 
jusson bolondok házába.

106.
Követ dobtam a völgybe, 
leány jött az ablakhoz; 
lány, ha Istent szereted, 
végy be engem magadhoz.

107.
Nedves-ködös ma az idő, 
e turbán nem marad a főn ; 
hajolj, hadd csókoljalak, 
úton tán megszomjazunk.

108.
Ma az idő permetes, * 
szól rózsám fülmüléje; 
egy leányt szerettem ma, 
Sztambulnak egy rózsáját.
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Bu gün pazar-ertesi, 
jande jürek ortase; 
ejil bir kez öpejim, 
ajrelek-tér ötesi.

Dâ basenda dejirmen, 
bu jer de ejlenemem ; 
ne senden vaz geçerim, 
ne gajri jar severim.

Dâ basenda dejirmen, 
dejme güle ejilmem ; 
benim jar em josma dir, 1 
ele bakup jerinmem.

Dâ basenda p en jer e, 
el uzattem inğire ; 
Dervis pasa dujarsa, 
vurur sizi zinğire.

Dada harar olur-mu, 
jananda karar olur-mu ? 
aşktan jandem kül oldum, 
bana ferman olur-mu ? 1 2

109.
Hétfő napja vagyon ma, 
égett a szív közepe ; 
hajolj, hadd csókoljalak, 
azontúl elválás van.

110.
Hegy tetején malom van, 
e helyt nem maradhatok ; 
sem rólad le nem mondok, 
sem más lányt nem szeretek.

1 1 1 .
Hegy tetején malom van, 
bármely rózsához nem hajlok; 
az én rózsám elragadó, 
mást nézve nem aggódom.

112.
Hegy tetején ablak van, 
kezem füge után nyujtám ; 
ha megtudja Dervis pasa, 
lánczra veret titeket.

113.
Lehet-e hegyen nagy zsák, 
az égő nyughatik-e ? 
szerelemtől égtem, hamuvá lettem 
van-e ez ellen fermán ?

1 E sor változata:
,sükür jarém pek güzel( ;

2 E versszak változata: '  
Dada olur-mu harman, 
aşka olur-mu ferman ? 
aşktım jandem kül oldum, 
külde olur-mu derman ?

hála rózsám nagyon szép.

Hegyen lehet-e szérű, 
szerelemre van-e fermán ? 
szerelemtől égtem, hamuvá lettem 
a hamu lehet-e ír?
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Dadan indirdim hurdu, 
atém terledi durdu ; 
beni jardan ajeran, 
olmasen jeri jurdu.

114.
Hegyről hajtottam farkast, 
lovam izzadott megállt; 
rózsámtól a ki elválaszt, 
ne leljen helyet tanyát.

Dalda armud s allan ér, 
jer e düşer ballaner; 
sindi bir moda cékmés, 
kéz olana jalvarér.

115.
Ágon a körte inog, * 
földre esik, mézes lesz; 
az a divat jött most elő, 
lány könyörög ifjúnak.

Dama kurdum çatma je, 
ca’ér gele Fatmaje ; 
Fatma nerden öjrendi 
çarşaftan kol atma'e?

116.
Padra tettem a sátort, 
hívd hadd jöjjön a Fatma; 
Fatma honnan tanult meg 
ruhából kart mutatni ?

Dama cékma iz olur, 
ğanfes şalvar toz olur; 
gündüz gelme geğe gel, 
düşman dujar söz olur.

117.
Ne menj padra, nyoma lesz, 
kanavász nadrágod poros lesz 
nappal ne jöjj, éjjel jöjj, 
ellenség megtudja, szó lesz.

Damda kürek heréidé, 
kéz olana vuruldu ; 
olan kac kac dedikçe, 
kéz olana saréldé.

118.
Pádon az evező széttört, 
lány ifjúba szeretett; 
menj, m enj! mondja az ifjú, 
a lány rá ölelkezett.

Değirmenin denginde, 
kalajladém tavajé ; 
ben gidersem nizama, 
Mm alağak Hava jé  ?

119.
A malomnak párjában, 
megczinneztem a lábost ; 
katonának ha megyek, 
ki veszi el majd Havát?
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Deniz bir derja imis, 
gönül bir bela imiş ; 
beni bastan cékaran, 
Sumlale bir kez imiş.

1 2 0 .

Tenger vize tenger volt, 
a szív szerencsétlenség; 
fejem elbolondítója, 
egy sumlai leány volt.

Deniz dibi midije, 
altén kuşak hedije ; 
sarélalém jatalém, 
sahat geldi jedije.

1 2 1 .

Tenger feneke midie-kagyló,. 
arany öv az ajándék; 
ölelkezzünk feküdjünk, 
mindjárt hét lesz az óra.

Deniz dibi minare,
1 2 2 .

Tenger alja mináre,
dalga vurdu kenara ; hullám a partra vert ki;
ben jaremdan váz geémem, rózsámról le nem mondok,
eller dursun kenara. mások legyenek parton.

Deniz dibi minare, 
jaré éektim kenara ; 
ben jarerna geldisem, 
adem olur zampara.

123.
Tenger alja mináre, 
rózsám a partra húztam; 
ha rózsámhoz jöttem volna^ 
lator lenne a nevem.

Deniz dibi tekneli, 
gül karanfil ekmeli; 
güzel jar sevdik amma, 
biraz zaymet éekmeli.

124.
Tenger alja kivájva, 
rózsát szegfűt vetni kell ; 
szép lányt szerettünk ugyan,, 
de kissé fáradni kell.

Deniz içinde seraj-em, 
seni kime sorajém ? 
sensiz geéen ömrümü, 
onu ömr-mü sajajém ?

125.
A tengerben szeráj vagyok, 
téged kitől kérdjelek? 
nélküled való éltem, 
életnek számítsam-e?
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Deniz ortasé mil dir, 
bizi söjleden dil d ir; 
bir sen söjle bir-de ben, 
bakalém dertli kim dir.

126.
Tenger közepén mil van, 
nyelv szólaltat bennünket ; 
egyet te szólj, egyet én, 
lássuk kinek van baja.

Deniz ortasé tekneli, 
içine gül ekmeli ; 
tevekkeli jar sevilme», 
ömiir kütâ etmeli.

127.
Tenger közepe ki vájt, 
rózsát kell bele vetni ; 
könnyelmű lányt ne szeressünk, 
mert életet rövidít.

Deniz üstü ajdénlék, 
hajdé dedim kalk-i?ıdih ; 
ben jarema jar dedim, 
ele düştü bajgénlék.

128.
Tenger felseje világos, 
nosza kelj fel ! szóltam én ; 
a babámnak babám mondtam, 
másba esett aléltság.

Denizde bir saz olur, 
gül acélér jaz olur ; 
ben jarema gül demem, 
gülün ömrü az olur.

129.
A tengerben sás hely van,J 
rózsa nyilik, nyár meg j ő ; 
babám nem mondom rózsának*, 
a rózsa élte rövid.

Denizde daldém céktém, 
mohağir aldém céktém ; 
üc güzelin içinde, 
ğevahir aide m céktém.

130.
Tengerbe szálltam kijöttem, 
mohadsirt vettem, kijöttem; 
három szép leány közűi, 
kincsem vettem, kijöttem.

Denize dalan bilir, 
mohağir alan bilir ; 
mohağiri sarmajan 
dünjajé jalan bilir.

131.
Tengerbe szálló tudja, 
mohadsirt vevő tudja; 
mohadsirt nem ölelő 
a világot nem ismeri.
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Denizin dibi elgen, 
iic güzel bana vurgun ; 
ikisi söjle dursun, 
biri bojuma ujgun.

Denizin icinde-jim, 
kajeen kééénda-jém ; 
ajéblaman kardaslar, 
bir ateş icinde-jim.

Dere boju gidemem, 
jedi deve güdemem ; 
cek deveği deveni, 
ben jaremsez gidemem.

Destemalem gergefte, 
bir jar sevdim Erdekte ; 
Erdekte dir Erdekte, 
sevdasé var jürekte.

204

132.
Tenger feneke langyos, 
három szép szeret engem ; 
ketteje hadd maradjon, 
egyike hozzám illő.

133.
En a tengerben vagyok, 
csónak hátulján vagyok: 
ne szégyenítsetek emberek, , 
mert én egy tűzben vagyok.

134.
Völgy mentén nem mehetek, 
hét tevét nem vezetek ; 
hajcsár vezesd a tevéd, 
rózsám nélkül nem mehetek.

135.
Kendőm a himző széken, 
lányt szerettem Érdekben; 
Érdekben van Érdekben, 
a szerelme a szívben.

Destemalem mavi dir, 
bujur gelin évi dir ; 
iste ben gidijorum, 
seni kimler ujudur ?

136.
Az én keszkenőm kék, 
tessék, mennyasszony háza; 
ime én már elmegyek, 
ki altat el majd téged ?

Dévardan indim atséz, 
bir elma j edim tatséz ; 
jarém orda ben burda, 
ikimiz-de müradséz.

137.
Falról ló nélkül szálltam, 
almát ettem ízetlent ; 
szeretőm ott, én meg itt, 
mindketten vágyhoz nem jutva.
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D ev ar én alténda-jém, 
etraf én dördünde-jim; 
herkes jaréné almés, 
ben javén derdinde-jim.

Ej ölan emir-mi'sin, 
bu jere getirmişin ? 
geğeler ondórt sahat 
beklerim getirmişin ?

E j tábláié Emine, 
gel bay cenin dibine ;  
aldém sana bir kuşak, 
saré-ver inğe beline.

138.
En a fal alatt vagyok, 
a négy oldal egyikón; 
mindenki rózsáját vette, 
én szenvedek csak érte.

139.
Ej ifjú, emir vagy-e, 
e helyre eljösz-e te ? 
éjjel tizennégy órakor 
várlak, hogy eljösz-e te ?

140.
Ej te táblás Emine, 
jöjj el a kert végire ; 
vettem neked egy övét, 
kösd vékony termetedre.

Ejme kirez daléné, 
sevme elin jaréné ; 
aksam gelejdin bari, 
jassén sarajdém bari.

Eksisin koruk gibi, 
uzunsun sérék gibi ;  
ne gezersin maile maile, 
jolunmus tavuk gibi ?

E lif üstünde mimler, 
bülbül juvada inler; 
benim göjniimde sensin, 
seninkinde var kimler?

141.
Cseresznye ágát ne hajlítsd, v 
más rózsáját ne szeresd; 
este jöttél volna el, 
estidőn öleltelek von.

142.
Savanyú vagy mint egres, 
hosszú vagy mint egy furkós 
mit sétálsz negyedekben, 
mint a megtépászott tyúk ?

143.
Az A felett M  betű van, 
fülmüle fészekben nyög; 
az én szívemben te vagy,, 
hát a tiedben ki van ?
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Elim vurdum z ej tine, 
ujdum eller sözüne ; 
diz dize durur iken, 
hasret kaidem jiizüne.

144.
Kezem olajbogyóba tettem, 
mások szavának hittem ; 

térd a térden nyugodva, 
az arczát nem láthattam.

Elimde sáré kjahad, 
âlarem sallat sahat; 
jarern orda ben burda, 
hié edermijim rahat*

145.
Kezemben sárga papir, 
órákon át elsírok ; 

szeretőm ott, én meg itt, 
hogy is lehetnék nyugodt.

Elimi attern zejtine, 
zejtinin irisine ; 
ben bayt érné denejim, 
jijidin ejisine.

146.
Kezem olajbogyóba tettem, 
olajbogyó nagyjába ; 

próbáljam-e szerencsém, 
javabeli legénynyel.

Eline aide saze, 
etme jarern bu nazé; 
bir şeftali ver bana, 
geçirejim bu j azé.

147.
Kezébe vette lantját, 
szeretőm ne hamiskodj; 
adj énnekem egy csókot, 
hadd húzzam ki e nyarat.

Elma attém geline, 
gelin almaz eline ; 
jazék inğe beline, 
düstii saryos eline.

148.
Almát dobtam arának, J 
ara nem veszi kezébe ; 

kár vékony derekáért, 
részeg kezébe jutott.

* A két utolsó sor változata

yja rabbi sen kavuştur, 
j  at aj em rahat rahaV ;

óh Uram te hozz össze, 
hadd aludjam nyugodtan.
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Elma verdim almazsén, 
sen elmazdan kalmazsen ; 
hangi ba’en gülüsün, 
zemheride solmazsen.

149.
Almát adtam, nem veszed el, 
gyémánttól el nem maradsz; 
melyik kert rózsája vagy, 
kemény télen sem hervadsz.

Elma-jem alma beni, 
sevdaja salma beni; 
götür sarrafa göster, 
kalb isem alma beni.

150.
Alma vagyok, ne végy engem 
szerelembe ne ejts engem; 
vigy, mutass a pénzváltónak, 
ha hamis vagyok, ne végy el.

Elmaja bak elmaja, 
ahern jerde kalmaja ; 
silahéné kusanın és, 
gitti diisman kérma'a.

151.
Almára nézz, almára, 
sóhajom itt ne maradjon ; 
fegyverét felövezte, 
ellenséget törni ment.

Elmaje ata ata, 
şeftali sata sata; 
kemiklerim çürüdü, 
mahpusta jata jata *

152.
Az almát dobálgatva, 
baraczkot árulgatva; 
csontjaim elrohadtak, 
börtönben hevergetve.

E  imaj é atan bilir, 
şeftali satan bilir; 
gene kézlarén kijmetin 
jalénéz jatan bilir.

153.
Az almát dobó tudja, 
baraczk áruló tudja; 
ifjú lányok értékét 
egyedül háló tudja.

* A k ét utolsó sor:

,her janlarém delindi, 
jalénéz jata jata e.

oldalim kilyukadtak, 
e gyedül fekve fekve.
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Elmajé pecakladém, 
dört jana sacakladém ;  
jaré kojnumda sandém, 
jaste e kujakladém.

154.
Az almát felszeldeltem, 
négy felé hasítottam; 
azt hittem, ölemben a lány,, 
a párnát öleltem át.

Elmas jüziik elde jár, 
ikramendan döndü jár ; 
o döndise ne derim, 
ben-de derim öldü jár.

155.
Gyémánt gyűrű a kézen, 
ő elfordult tisztelettől; 
ha elfordult, mit mondjak, 
azt mondom hogy meghalt ő.

Elmas jüzük parmakta, 
cifte benek janakta ; 
benim bir efendim var, 
su karse-ki konakta.

156.
Gyémánt gyűrű az ujjon, 
pár anya-jegy az arczon; 
nekem egy efendim van, 
e szemközti konakb&n.

Enginare hasladem, 
doldurma*a hasladem ; 
küçükten bir jar sevdim, 
ellere ba’ésladém.*

157.
Articsókát forraltam, 
megtölteni kezdettem; 
kiskoromtól lányt szerettem, 
másnak ajándékoztam.

Entarim dar beden jar, 
beni kojup giden jar ; 
evvel bojle dejil-din, 
seni bir öjreden var.

158.
Entarim szűk testre, lány, 
itt hagyott, elment a lány; 
ezelőtt nem ilyen voltál, 
van ki téged rá tanít.

* A két utolsó sor változata

,jar aklema g dinje, 
ülama'a hasiadéra

rózsám eszembe jutva, 
a síráshoz kezdettem.
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Entarim mavi bezden, 
ne tez usandén benden ; 
usanağane bilejdim, 
arzum alérdém senden.

159.
Entarim kék vászonból, 
milyen hamar untál rám; 
ha tudtam volna hogy megunsz, 
kívánságom vettem von’.

Entarimi a sajem, 
sandéklara basajem ;  
j ar eme eller almés, 
ben kendimi asajém*

160.
Entarim felakasztom, 
a ládákba benyomom ; 
mások vették el rózsám, 
magamat felakasztom.

Entarin al dejil-mi, 
bedenin dar dejil-mi? 
gülünü eller almés, 
sana ajéb dejil-mi ?

161.
Entarid nem piros-e, 
a tested nem sovány-e ? 
rózsád mások vették el, 
nem szégyelled-e magad?

Eridim kames oldum, 
bir sevdaja dus oldum ;  
bu sevdanen uğundan, 
juva tutmaz kus oldum.

162.
Elolvadtam, nád lettem, 
szerelembe kerültem ; 
én e szerelem miatt, 
fészek kerülő madár lettem.

Feslijen ektim devara, 
gelen gecen suvara ; 
ben küâük jarem küçük, 
isimiz Allah kajera.

163.
Bazsalyikomot vetettem falba, » 
jövő menő hadd öntözze ; 
én kicsiny rózsám kicsiny, 
dolgunk Isten gondozza.

* A versszak emigy is hangzik
Entarimi kasa)em, 
bdrema tas basajém ; 
ejer jarem gelmezse, 
ben kendimi asajém.

Entarim megkurtítom, 
magamra követ nyomok; 
ha nem jön a szeretőm, 
felakasztom magamat.

K unos, Oszmán-tör. népk. gyűjt. II. 14
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Feslijen ektim tasa, 
güzellik gitti jasa ; 
güzellikten sözüm jok, 
az ağ ék boju késa.

164.
Bazsalyikomot vetettem csészébe, 
gyászba került a szépség; 
a szépségről nem szólok, 
termete kissé kurta.

Filikemiz bójáié, 
gezeriz jale jalé ; 
semtimizi sorarsan, 
Langalé-jéz Láng álé.

165.
A csónakunk befestett, 
tengerparton sétálunk; 
ha kérded kerületünk, 
langai vagyok, langai

Fistiji köklü diktim, 
jár ca? érdé ben gittim ; 
o zalimin derdinden 
dâ tasé asup gittim.

166.
Pisztáczot tővel vetettem, 
rózsám hívott, én mentem ; 

ama kegyetlen bajától 
hegyen kövön által mentem.

Gejmesi dir pembeden, 
sohbet eder gülmeden ; 
beni jakté jandérdé, 
önbe sine girmeden.

167.
Viselete viola, 
társalgása nevetés; 

megégetett meggyujtott, 
tizenöt éves sem volt.

Gel gidelim sazlara, 
jem dökelim kazlara ; 
kazlar jemi jemejinğe, 
sarélalém kéziara.

168.
Jer menjünk sás helyekre; 

libáknak ételt adjunk; 
míg a libák ételt esznek, 
ölelkezzünk lányokkal.

Gelir geçer kajéklar, 
suda ojnar baleklar; 
ne böjle sevda gördüm, 
ne böjle ajréléklar.

169.
Jönnek mennek csolnakok, 
vízben halak játszanak ; 

nem láttam ily szerelmet, 
sem ily elválásokat.



I . MÁNJ D ALO K. 211

"Gemi gelir bas basa, 
vurulur tastan tasa; 
o sinanaj şalvar e, 
j értar em bastan basa.

170.
Jön a hajó egymásnak, 
kőről kőre ütődik ; 
a sinanaj bugyogó, 
véges végig szakítom.

Gemi gelir j ana s ér, 
ici dolu camasér ; 
su Plevnanén kézlaré 
koğa icün dola sér. 1

171.
Jön a hajó, közeleg, 
fehérruhával tele ; 
e Plevna leányai 
férjek után bolyongnak.

* Gemi gelir Mersinden, 
Mersinin neresinden ; 1 2 

- o sinanaj salvarén 
uçkuru neresinden.

172.
Jön a hajó Merszinből, 
Merszinnek mely részéből; 
a sinanaj bugyogó 
madzaga mely részéből.

■Gemi gelir top atar, 
demirini çift atar; 
Istambulun kézlaré, 
kaslaréné pek çatar.

173.
Jön a hajó, ágyút süt, 
párosával lő golyót ; 
a sztambuli leányok 
szemöldökeiket nagyon húzzák.

• Gemide-jim gemide, 
ajaém jemenide ; 
alma beni kur aj é, 
sevdiğim var geride.

174.
Hajón vagyok hajóban, 
a lábam lábbeliben; 
ne végy engem sorshúzó, 
túlról ott a szeretőm.

1 A két utolsó sor helyett:
,bujél balek cékmazsa, ha az idén hal nem lesz,

. balékcélar alasér‘. sirdogálnak halászok.

2 E sor emígy is szól: ,direkleri tersin d en árboczai fordítva.
1 4 *
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Gemilerde merdiiven, 
sindi düştüm derde ben ; 
ben bu dertten ölürsem, 
niğe jatam jerde ben ?

175.
A hajókon Lajtorja* 
most estem én a bajba ; 

ha e bajtól meghalok, 
hogy feküdjem a földben ?

Gemilerde sanğaklar, 
bitmez oldu anğaklar ; 
daha ben cekejim-mi, 
böjle zalim sevdalar ?

176.
A hajókon zászló van, 
csakhogy el nem végződött; 

még tovább is türjek-e 
ily kegyetlen szerelmet ?

Geminin ambarena, 
mum diktim samdanena ; 
M  evlam bizi kavuştur, 
Ramazan bajramena.

177.
A hajó hombárjában, 
gyertyát dugtam tartóba ; . 
Isten hozz minket össze,. 
ramazáni ünnepen.

Geminin kécénda-jem, 
derjalar icinde-jim ; 
oniki jastan berü 
kezlaren pesinde-jim.

178.
Hajó hátulján vagyok, 
a tengerben bent vagyok ; 

tizenkét éves koromtól 
a lányok nyomában vagyok.

Giderim elinizden, 
kurtulanı dilinizden; 
jesil bas ördek olsam, 
su içmem gölünüzden.

179.
Megyek kezetek közzűl, 
szabadulok nyelvetektől; 

ha zöld fejű récze volnék, . 
nem innám a tavatokból.

Giderim jolğa jolğa, 
çiçekler oldu mor3a ; 
iste ben gidijorum, 
oturun bolğa bolğa.

180.
Megyek úton útfélen, 
virágok barnák lettek ; 

ime én most elmegyek, . 
maradjatok jó soká.



1 .  M Á N I DALO K.

*Gidijorum halasén,
-sararup-ta solasén; * 
Jiakikatlé jár isen, 
arajup-ta bulasén.

-Gök jüzü mari kaidé, 
kus uctu jauru kaidé; 
anahtar jár kojnund*a, 
göjnüm kilidli kaidé*

Gökte jéidéz bin tane, 
sarélmés mor mintana; 
benim gibi kul lajik 
sizin gibi sultana*

Gökte jéidéz bir séra, 
bejim gider M ésér a ; 
dize kadar kar olsa, 
giderim ardé séra.

Gökte jéidéz elli dir, 
ellisirde beÜi d ir ; 
gizli gönül çekenin 
gözlerinden belli dir.

181.
f

En megyek, te maradj itt, 
sápadj el és fonnyadozz; 
ha igaz szerető vagy, 
keress fel és találj meg.

182.
Az ég arcza kék maradt,  ̂
madár repült, fia maradt; 
kulcs a rózsám keblében, 
szívem bezárva maradt.

183.
Égen ezer csillag van,  ̂
barna mellényt vett magára 
méltó egy szolga mint ón 
olyan szultánhoz mint te.

184.
Égen csillag egy sorban,  ̂
bejem megy Egyiptomba; 
térdig érő hó ha lesz, 
elmegyek ón utána.

185.
Ötven csillag az égen, V 
az ötvenje bizonyos; 
a ki titkos-szerelmes, 
a szeméből bizonyos.

* A két első sor változata:

,Gidijorum bilesin, 
jár ardémdan gelesin';

elmegyek, hadd tudja meg, 
lány hadd jöjjön utánam.
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Gökte jéidéz moha gider, 
gja ejlenir gja gider ; 
ben bu gün jaré gördüm, 
sanéréni padsah gider.

186.
Égen csillag holdhoz megy, 
majd megáll, majd meg megyen 
ma láttam a szeretőm, 
azt hittem pádisá megy.

Gökte jéidéz sajélmaz, 
ci jumurta sojulmaz; 
benim bir sevdijim var, 
ğilvesine doğulmaz.

187.
Egén csillag nem számlálható* 
nyers tojás nem hámozható; 
nekem egy szeretőm van, 
bájával be nem telhetni.

Gökten zembil inijor, 
f  érébféréi dönijnr ; 
kajd etme güzel kézém, 
kismetin var gelijor.

188.
Égről kosár száll alá, 
sebes repülve forog; 
ne aggódj szép leányom, 
szerencséd van, majd eljő.

Gömleklerim dir ensiz, 
dümenim döner sensiz; 
kojnuna jélan girsin, 
nasél j atarsén bensiz ?

189.
Ingeimnek nincs széle, 
kormányom nélküled forog; 
kigyó menjen kebledbe, 
hogy feküdhetsz nélkülem ?

Gönül senden usandém, 
askén naréna jandém ; 
ne pulet janém varmés, 
bu ğefaja dajandém.

Gözüm jollarda kaidé, 
jürem atese saldé; 
jarém mejdanda jok-tur, 
bilmem-ki kimler aldé.

190).
S&ív, meguntalak téged, 
szerelem tüzébe égtem; 
milyen aezél lelkem van, 
e kínt hogy kiállhattam.

191*
Szemem az úton maradt, 
szívem tűznek neki ment; 
nincs sehol a szeretőm, 
nem tudom ki vette el.
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192.
Gül kojdum giil tasma, Rózsát tettem rózsa csészére,
ba/cenin ortaséna ; a kertnek közepére ;
dilbere éelek soktum a bájosnak jelvényt tettem
alnénén ortaséna. homloka közepére.

193.
Rajta kincsem rajta csak, 
ne maradj, ha menj innen; 
ha ama rózsámhoz mész, 
tőlem üdvözletét vigy.

Hava jé  bulut aldé,
194.
Az ég fellegbe borúit,

Tokada dolu jddé; Tokádon jég esett;
Tokádén güzelleri Tokad szép leányira
bulanék seller aldé. zavaros örvény jutott.

Havuzum dört köseli,
195.
Medenczém négy szegleti!,

ici mermer döşeli ; belül márvánnyal rakva;
eridim hilala döndüm* elolvadtam új-holdnyira
ben bu aşka düşeli. mióta szerelembe estem.

Hej güzel kéz gelmezler,
196.
Hej szép leány, nem jönnek,

seni bana vermezler ; téged nekem nem adnak ;
ejil bir jol öpejim, hajolj hadd csókoljalak,
kardnlék-tér görmezler. sötétség van, nem látnak.

iki kajék jan gider,
197.
Két kis csolnak oldalt megy,

gja ejlenir gja gider ; majd megáll, majd ismét megy
jaréfena olanén, kinek rossz a szeretője,
jürejinden kan gider. a szivéről vér megyen.

Hajdéndé malém hajdéndé, 
durma surdan gid-indi, 
o jare gider olursan, 
benden selam idrindi.

* E sor változata: Janajana kül oldum(; égve hamuvá lettem.
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Iki kajék jan jana, 
ben istemem kajn-ana; 
kajn-ananen kapusu, 
derin olur kujusu.

198.
Két csónak egymás mellett, 
nem akarok ón anyóst; 
az anyósnak ajtaja, 
mély előtte a kútja.

iki cesme jan jana, 
su içtim kana kana ; 
seni doyuran ana, 
olsun bana kajn-ana.

199.
Két forrás egymás mellett, 
vizet ittam jól laktig; 
a téged szülő anya, 
legyen az ón anyósom.

iki tayta cattélar, 
arasendan baktélar ;  
uruspunun kez éné 
cajér-cajér jaktélar.

200.
Két deszkát tettek össze, 
közepéből kinéztek; 
a kurvának leányát 
lángos lángba égették.

indim derelerine, 
bilmem nerelerine; 
alsam burma béjé'ém, 
sür sem memelerine.

201.
Leszálltam völgyeidbe, 
nem tudom merre felé ; 
venném göndör bajuszom, 
melleidhez dörgölném.

indim cesme baséna, 
jalék serdim taséna ; 
sevda ne dir bilmezdim, 
o-da geldi baséma *

202.
Forrás főhöz szálltam le, 
kendőm kőre terítém ; 
nem tudva mi a szerelem, 
az is a fejemre jött.

* Másik változata:
İndim cesme baséna, 
sabun kodum taséna;  
kéz penğereden içeri 
al beni jata'éna.

Forrás főhöz szálltam le, 
szappant tettem kövére; 
lányka, az ablakon át 
végy be engem ágyadba.
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Inğe belli jar gelir, 
inğli futa dar gelir ; 
bana járdán ajrélék 
su z e manda ar gelir.

203.
Vékony termetű lány jön, 
gyöngyös kötő szűk neki; 
elválás a rózsámtól 
ez időben szégyen lesz.

Ip üstünde mârama, 
neme buldum behane ; 
giderisem gelirim, 
kömür gözlüm cilama *

204.
A kötélen törülköző, 
ürügyöt mért találtam ; 
ha elmegyek, visszajövök, 
szénszeműm te ne sírj hát.

iskelede kajéklar, 
suda ojnar baléklar; 
ne böjle sevda gördüm, 
ne böjle ajréléklar.

205.
Kikötőben csolnakok, 
vízben halak játszanak; 
ily szerelmet nem láttam, 
sem ilyen válásokat.

Izmirin kaleji var, 
güzeller alajé var; 
düşünme behej gönül, 
her isin kolaj e var.

206.
Szmirnának vára vagyon, 
szépeknek díszmenete; 
ne gondolkozz oh te szív, 
mindennek könnyű vége van.

Jalvar ninene jalvar, 
alsen sana bir şalvar ; 
o şalvar én içinde 
ne tatlé güzel mal var.

207.
Kimánkodj az anyádnak, 
vegyen neked bugyogót; 
abban a bugyogóban 
be édes portéka van.

* Változata:
ipe serdim mârama, 
kömür gözlüm âlama; 
ben gidersem gelirim, 
karalaré balama.

Kötélre teríték törülközőt, 
óh én szénszeműm ne sírj; 
ha elmegyek, visszajövök, 
feketébe ne öltözz.
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Jandém jandém. janamam, 
her derde da janamam ; 
alsam javé kojnuma, 
sabâdan vjanamam.

208.
Égtem én, nem éghetek, 
minden bajt nem állok k i ; 
ha rózsám ölembe veszem, 
reggel fel nem ébredek.

Jár gelir sej ran eder, 
gözleri hajran eder ; 
sevdijimin hasreti 
jismimi pürjan eder.

209.
Eózsám jön, egy sétát tesz, 
szeme elcsodálkozik; 
elválás a rózsámtól, 
testemet elégeti.

Jare gönül bâladem, 
geje gündüz áladé m; 
ben jarimén askéndan 
jijerimi dáladém.

210.
Rózsámhoz szívem kötöttem, 
éjjel nappal egyre sírtam ; 
szeretőm szerelmétől 
bensőmet elégettem.

Jazé jazdém jaz idi, 
kalemim bejaz idi; 
jar sana bir sözüm var, 
mürekkebim az idi .*

211.
írást írtam, nyáron volt, 
a toliam meg fehér volt ; 
rózsám, egy szóm van hozzád, 
a tentám kevés volt.

Jâmur jâ'r siğim gibi, 
eridim gömüş gibi; 
ben jaréma arzuladém, 
turfanda jemis gibi.

212.
Esik eső mint a fonál, 
elolvadtam mint ezüst; 
kívánkoztam a rózsámhoz, 
mint a korai gyümölcs.

* Másik változat:
Jazé jazdém jaz idi, 
kjahadém bejaz idi; 
jazajak derdim cok-tur, 
kalemim dajanmazdé.

írást írtam, nyáron volt, 
a papirom fehér volt; 
sok az írni való bajom, 
toliam el nem viselhette.
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Jamur ja'ar su-judu, 
ben im j erim bu idi ; 
kénamajén a dostlar, 
javé inan jó*udu.

213.
Esik eső, nagy víz volt, 
az én helyem im ez volt; 
barátim ne gúnyoljatok, 
nem volt a ki lánynak higyjen.

Jesil ipek bükerim, 
gözlerimi dikerim; 
aksam jarern gelmezse, 
kan ile jas dökerim.

214.
Zöld selymet fonogatok, 
a szemeim meresztem ; 
ha rózsám este nem jön, 
vért és könnyet hullatok.

Jemenim attern bojnuma, 
jar-da saste ojnuma; 
haséi jaré kandérdém, 
aldém sindi kojnuma.

215.
Kendőm nyakamra dobtam,. 
lány is bámult játékomon ; 
végre rábírtam rózsám, 
kebelemre vettem most.

Jemenim ipekten dir, 
cektijim felekten dir; 
benim an jak sevdijim, 
o a jva göbekten dir.

216.
A kendőm selyemből van, 
szenvedésem sorstól van ; 
a mit benne megszerettem, 
birsalma köldöke volt.

Jemenim ojmalé-dér, 
jarémé sojmalé-dér ; 
geğe jarésé jaré 
sevilp-te dojmalé-dér.

217.
A kendőm ki van varrva, 
rózsám ki kell fosztani ; 
éjfélkor a szeretővel 
szeretve kell jól lakni.

Jemenim sarélé-dér, 
jar bana dar élé-d ér ; 
sevdijimin askéndan 
ğijerim jaralé-dér.

218.
Kendőm be van göngyölve,, 
szeretőm haragszik rám; 
kedvesem szerelmétől 
bensőm meg van sebezve.



N ÉPD ALO K .

Jemenim turaié-dér, 
sevdiğim buralé-dér ; 
gecme kapum önünden, 
jürejim jaralé-dér.

Jemenimi alladém, 
uzaktan bas salladém; 
jarém gelsin dejerek, 
tenha jerler kolladém.

Jemenimi báládéin, 
j i j erimi dáladém; 
güzelimin askéndan 
geğe gündüz áladéin.

Jemenimi düzledim, 
güzelimi gözledim; 
kalmadé arték takat, 
nejlejim pek Özledim.

Jemenimi katladém, 
jaréma gül topladém; 
jár y^atéra geldikçe, 
jemenisin kokladém.

Jemenimin inğesi, 
göjnümün ejlenğesi; 
bir Mésér haznesi dejer 

Jarémén bir geğe si.

2 2 0

219.
Az ón kendőm czimeres, 
a rózsám ide való ; 
ne járj a kapum előtt, 
szívem meg van sebezve.

220.
Kendőm megpirosítottam, 
messziről fejjel intettem; 
azt hívón hogy rózsám jön, 
magános helyet kerestem.

2 2 1 .
A kendőm megkötöttem, 
bensőmet megégettem ; 
a szépem szerelmétől 
éjjel nappal csak sírtam.

222.
Kendőm egyenesítém, 
a szépemet vigyáztam ; 
nem maradt többé erő, 
mit tegyek, be kivántam.

223.
Kendőm össze hajtottam, 
rózsámnak rózsát szedtem ; 
ha rózsám eszembe jut, 
kendőjét szagolgattam.

224.
A kendőmnek finomja, 
szívem mulattatója; 
Egyiptom kincsével ér fel 
szeretőm egy éjjele.
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Jemenimin jesili, 
sindi buldum esimi ;* 
j emenim sende dursun, 
sil gözünün jaséne.

225.
A kendőmnek a zöldje, 
most akadtam páromra; 
kendőm hadd legyen nálad, 
törüld a szemed könyjét.

Jemenimin ojase, 
jüzüjümün f  ojase; 
pamuk ellen işlemiş, 
pek saré-dér bojasé.

226.
A kendőmnek csipkéje, 
gyűrűmnek hamis köve; 
pamuk kézzel dolgozva, 
nagyon sárga a festéke.

Jemenimin uçlaré, 
cékamam jokuslaré; 
rahat vermejor bize 
jandarma őavuslaré.

227.
A kendőmnek végei, 
hegynek fel nem mehetek ; 
nem adnak nekünk nyugtot 
a zsandárság csaussai.

Jesil dir ebrum benim, 
ne cok-tur şahrem benim ; 
ölüm var ajrélékjok, 
öjle dir kavlém benim.

228.
Zöld az én szemöldököm, 
nagyon sok a türelmem; 
halál van, elválás nincs, 
ez az én utolsó szóm.

Jelana bak jelana, 
kévrém-kévrém dolana ; 
ben j ar eme kajb ettim, 
jüz bin altén bulana.

229.
Kígyóra nézz, kígyóra, 
csavarogva forgóra ; 
a rózsám elvesztettem, 
száz ezer arany a megtalálóé....

* A két első sor emígy is szól

, Jemenimin na sene, 
jár em acmés basene6;

a kendőmnek hímzését, 
rózsám fejét felfedte.
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Jokustan indim iniş, 
j álé'ém dolu jem i s ; 
ben güzele bakarken, 
burnumu secan jemis.

230.
Felútról leszállottam, 
kendőm tele gyümölcsesel ; 
míg egy szép lányt nézegettem, 
orrom egér megette.

Jürü a s lan em j  ürü, 
esinden kalma geril; 
zehir olsa içerim, 
memenden akan teri.

231.
Jere oroszlánom jer, 
ne maradj el párodtól; 
ha méreg is, megiszom, 
melledről folyó izzadságot.

Kadife j  ast e'em jok, 
odana basteenı jok ; 
ne bakar sen jüzüme, 
Herki dostluyum jok *

232.
Nincsen bársony vánkosom, 
szobádba be nem léptem ; 
mit nézel az arezomba, 
többé nem barátkozunk.

Kadifeden jelejim, 
pembezardan gömlejim; 
potinim eski deje, 
ben niciin evlenmeğim ?

233.
Bársonyból a mellényem, 
selyem fátyol az ingem ; 
mert hogy a czipőm régi, 
mért ne házasodjam én?

Kadifeden kesesi, 
kareden gelir sesi ; 
oturmuş raki içer, 
ğijerimin kösesi.

234.
Bársonyból a zacskója, 
kávéházból jő  hangja ; 
ül és úgy iszik rákit, 
májamnak a szeglete (galambom).

* E versszak változata:
Kadife jasté'ém jok, Ninesen bársony vánkosom, 
evine baste ém jok ; házadba be nem léptem; 
dört kitab hakice icünf) négy könyv igazságára, 
senden gajri jerim jok. nincs más helyem mint nálad.

x) E négy könyv: tavrat, zebur, inğil, kura'n.
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Kajadan inenleri, 
çevirin gidenleri; 
ne güzel bas balijor, 
mohajir güzelleri.

235.
A szikláról leszállókat, 
menőket fogjátok meg; 
mily szépen kötik meg fejőket, 
a mohadsiri szépek.

Kajn-anajé ne japmalé ? 
merdüvenden atmalé; 
paldér-küldür giderken, 
arkasendan bakmaié.

236.
Az anyóssal mit kell tenni ? 
a lépcsőről le kell dobni ; 
hanyatt-homlok a mint esik, 
háta megett nevetni kell.

Kale kaleje bakar, 
arasendan caj akar ; 
Bejölunun kezlaré, 
ne j  aman bakes bakar!

237.
Vár néz reá a várra, 
közbül egy folyó folyik; 
a perai leányok, 
mily hamisat tekintnek!

Kale kaleje bakar, 
ateşin beni jakar; 
beytim ölüm olmazsa, 

kezén ne japar ?

238.
Vár néz reá a várra, 
a tüzed engem éget ; 
hogyha fiam nem volna, 
mit csinálna a lányod ?

Kale kaleje karsé, 
kalenin ardé car se ; 
sarélalém j at álé m, 
dosta düşmana harsé.

239.
Vár a várral szembe van, 
a vár megett bazár van; 
ölelkezzünk feküdjünk, 
barát s ellenség ellenére.

Kaleden indim düze, 
at baladém nargiz e ; 
jedi jél yizmet ettim 
ela gözlü bir kéza.

240.
Várból síkra szállottam, 
lovam nárczishoz kötém ; 
hét esztendőt szolgáltam 
egy azúr szemű leánynak.
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Kaleden iner akreb, 
a'zénda jesil japrak ; 
Allah marad vermeden, 
almásén kara toprak.

241.
Várból skorpió száll le, 
a szájában zöld levél; 
míg Allah czélhoz nem juttat, 
fekete föld ne vegyen be.

Kaleden inijordum, 
ca' ér san geliyordum ; 
derdinden kibrit oldum, 
üfür sen janij ordum.

242.
A várból szállottam le, 
ha hívtál előjöttem ; 
kíntól gyufává lettem, 
ha fújtál égni kezdtem.

Kaleden iniá biniş, 
çevrem dolusu jemis; 
beni j  ar dan sormuşlar, 
ben onu bilmem demiş.

243.
Várból szállás felszállás, 
kendőm tele gyümölcscsel; 
kérdeztek a rózsámtól, 
azt mondta nem ismerem.

Kaleden iniş iniş, 
mendilim dolu jemis ; 
anam bana kéz almés, 
burnunu séőan jemis.

244.
A várból a leszállás, 
a kendőm tele gyümölcs; 
anyám nekem leányt vett,, 
orrát egér megette.

Kaleden iniş olmaz, 
ham demir gömüş olmaz ; 
ben sana gönül verdim, 
billahi dönüş olmaz.

245.
Várból szállni nem lehet, 
nyers vas ezüst nem lehet; 
én neked szívet adtam, 
istenemre máskép nem lehet*

Kaleden iniselim, 
koc gibi dövüşelim ; 
gel sarélalém jatalém, 
injiri bölüşelim.

246.
Várból szálldogáljunk le, 
mint a kos viaskodjunk; 
ölelkezzünk feküdjünk, 
fügéket hasogassunk.
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Kalenin ardé bostan, 
jékélsén Arabistan ; 
Arabistan kézlaré 
ne don gijer ne fistan.

Kalenin ardé kuzu, 
burma burma bojnuzu ; 
jakté beni kül etti,
Kjamil bejin baldézé.

Kalenin ardé tekneli, 
içine gül ekmeli ; 
jar sevmek kolaj dir amma, 
biraz zahmet éekmeli.

Kalenin ardénda-jém, 
sokaién dör dünde-j im ; 
eller ujkuda ujur, 
ben jar én der dinde-jim.

Kalenin burgu-mu-jum, 
dil bilmez Gürgi-mi-jim ? 
beni gurbete jollar, 
ben jurbet hargé-mé-jém.

Kalenin üstü tas dir, 
sacéné belden astér ; 
ela gözler üstüne, 
jarasan keman kas dir.

Kúnos, Oszmán-tőr. népkölt. gyűjt. II.

247.
A vár mögött g^ümölcskert, 
pusztuljon Arabország; 
Arabország lányinak 
se bugyogó se szoknya.

248.
A vár mögött bárány van, 
csavarított a szarva; 
megégetett hamuvá tett, 
Kjamil bej sógornéja.

249.
A vár mögött kivájt hely, 
rózsát kell bele vetni; 
könnyű ám lányt szeretni, 
csak kissé fáradni kell.

250.
Yár háta mögött vagyok, 
óra négyében vagyok; 
más már álomban alszik, 
én rózsámért szenvedek.

251.
Vár bástyája vagyok-e, 
nyelv nem tudó georgiai ? 
engem idegenbe küld, 
idegené vagyok-e ?

252.
A vár felseje kőből, 
hajad dobd át derekadon; 
azúr szemek fölibe, 
illik íves szemöldök.
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Kar jâ'jor alçaklara, 
dökülür saçaklara; 
nasél ana do'urmuş, 
se9major kuşaklara.

Kar ja'ar cini cini, 
öpsem d'zen içini; 
nerde kaide gelmedi, 
göjnümün güvercini.

Kara dir kaslarén, 
kirpijin ok-tur / 
dolastem samé sarké, 
menendin jok-tur.

Kara koyun kavurmasé, 
tas teknede sav ur másé ; 
iste ben gidijorum, 
jarémén kajérmasé.

Kara tavuk tepeli, 
kulaklaré küpeli; 
bana evlen dejorlar, 
s indi-ki kézlar şüpheli.

Karanfil açmak ister, 
bülbüller uçmak ister ;  
su benim şahil sevdim, 
jine konuşmak ister.

2 2 6

253.
Hó esik lefelé, 
lehull az ereszekre ; 
milyen anya szülte őt, 
nem fér el az ölekbe.

254.
Hó esik esini esini, 
csókolnám szád belsejét; 
hova maradt, el nem jött, 
a szívemnek galambja.

255.
Szemöldököd fekete, 
a szempillád nyil ; 
kelet s nyugotot bejártam, 
hozzád fogható nincsen.

256.
Fekete juh szeldeltje, 
kő teknőbe elvetése ; 
ime én mostan megyek, 
szeretőmnek gondozója.

257.
Búbos a fekete tyúk, 
a fülei függősek; 
házasodjam, azt mondják, 
mostani lányok kétesek.

258.
A szegfű nyitni akar, \j 
fülmüle repülni akar; 
ez az én ifjú szeretőm, 
ismét beszélgetni akar.
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Karanfil biâim biçim, 
ben âlarem jar iciin : 
Allah kézlar jaratrnes, 
deli’ kani el ar i âiin.

259.
A szegfű különféle, * 
sírok szeretőm után; 
Isten leányt teremtett, 
a fiatal emberért.

Karanfil bojlu-boslu, 
kimi bos kimi dolu ; 
gene fikrime düştü, 
o jar én güzel boju.

260.
A szegfű szép termetű, 
egyik üres egyik tele ; 
megint eszembe jutott, 
ama lány szép termete.

Karanfil h aslaner-me, 
hali gömüslenir-mi ? 
küçücükten jar sevdim, 
ele bâ’slaner-me.

261.
Szegfű forralható-e,  ̂
szőnyeg ezüstödik-e? 
kis koromtól lányt szerettem, 
másnak ajándékozható-e?

Karanfil ojmak ojmak, 
olur-mu jar e dojmak ? 
jar e dojdum de jenin, 
ja j iz dır bojnun vurmak.

262.
A szegfű váj ott váj ott, J 
lánynyal betelhetni-e ? 
a ki lánnyal jóllakott, 
szabad fejét levágni.

Karanfil olağaksen, 
sararup solağaksen; 
ben kadije danéstém, 
sen benim olağaksen.

263.
Szegfű fogsz te majd lenni, 
sápadva fogsz hervadni ; 
bíróval tanácskoztam, 
te az enyém fogsz lenni.

Karanfil âiceklendi, 
japra'é böğeklendi ; 
jarém orda ben burda, 
ajrélék gerçeklendi.

264.
Szegfű virágosodott, 
levele férgesedett; 
szeretőm ott, én meg itt, 
elválás valósodott.

1 5 *
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Karanfil çiçeklenir-mi, 
sápé böğeklenir-mi ? 
ğihanda bir jár sevdim, 
o-da benim dejil-mi ?

265.
Szegfű virágosodik-e, 
szára férgesedik-e ? 
világon egy lányt szerettem,, 
az is nem az enyém e?

Karanfil-im sarkar em, 
acélma'a korkarém ; 
jár kapuja gelin je, 
mejit olsam kalkarémfi

266.
Szegfű vagyok lelógok, 
kinyillani én félek ; 
ha rózsám ajtóhoz jön, 
halott volnék felkelek.

Karanfilsin biçerler, 
susuz jerde bitersin ; 
nejlejim güzellijin, 
beni brakér gidersin.

267.
Szegfű vagy learatnak, 
vizetlen helyen nősz fel ; 
mit tegyek szépségeddel, 
engem elhagysz és elmész.

Karanfilsin kar ar én jók,
268.
Szegfű vagy, nem álhatatos, v

konğe gülsün timar m jók ;  rózsabimbó vagy, nem gondoznak;
ben seni çoktan severim, 
senin benden yaberin jok.

én téged régtől szeretlek, 
de rólam nincs tudomásod.

Karanfil-im budama, 
sefa geldin odama ; 
ejil bir şeftali ver, 
janénda-ki adama.

269.
Szegfű vagyok, ki ne vágj, 
üdvözöllek szobámban ; 
hajolj és egy csókot adj, 
a melletted levőnek.

* A két utolsó sornak még két változatát jegyeztem íeL 
Az első:

,pembezar jarém gelse, 
ölü isem kalkarémf.

Fátyol szeretőm ha jön, 
ha halott is fölkelek.

A második:
Javén geldi deseler, 
yasta olsam kalkarém‘ .

Ha azt mondják rózsád jött, 
ha beteg is fölkelek.
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Karanfilim sakséda, 
bir jar sevdim Ak-suda ; 
ja  rabb ona kavuştur, 
aksam ile jasséda.

270.
Szegfűm virág-edényben, 
lányt szerettem Aksub&n; 
teremtőm juttass hozzá, 
este és naplementkor.

Karanfilin har bana, 
ne dar elden jar bana ? 
sen darelden sen utan, 
bulunmazım é jar bana l ,

271.
A szegfűd tövis nekem, 
rózsám mért haragszol rám ? 
te haragszol, te resteld, 
nem akad-e nekem lány?

Kar seda dikili tas, 
*cift gezer iki kar d as ; 
büjüjü elmas teras, 
kiicüjü pérlanta tas.

272.
Szemközt kő felállítva , 
párosán megy két testvér; 
a nagyobbik gyémánt kés, 
a kisebbik drága kő.

Kar seda jeni japé, 
içinde demir kapu ; 
beni járdán ajér an, 
dilensin kapu kapu.

273.
Szemközt egy uj épület, 
benne van egy vasajtó; 
rózsámtól a ki elválaszt, 
kolduljon ajtóról ajtóra.

Karseda kürd evleri, 
donanmés perdeleri; 
içinde iki kéz var, 
terlemiş memeleri.

274.
Szemközt vannak kiírd házak, 
függönyei díszítvék; 
két leányzó van benne, 
emlőjük megizzadva.

Karéédan bakma güzel, 
kaélarén çatma güzel; 
sen mohağir benjerli, 
kurnazlék satma güzel.

275.
Szemköztről ne nézz szépem, 
szemöldököd ne vond szépem ; 
te mohadsir vagy, én ide való, 
ne fortélyoskodj szépem.
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Kas kara kirpik sijah, 
oldum derdinden sejjah ; 
ben bu dertten ölürsem, 
bana desinler ejvah.

276.
Szemöldök fekete, pilla sötét,, 
te miattad utas lettem; 
ha e bajtól meghalok, 
óh jaj-t mondjanak nekem.

Kaélarén birer mil dir, 
güzün dili bülbül dir; 
jerimiz uzak amma, 
kalbéméz beraber dir.

277.
Szemöldököd szúró vas, 
az ősz nyelve fülmüle; 
lakásunk ugyan messze, 
de a szívünk együtt van.

Kaslaren mim dir güzel, 
gel beni güldür güzel;  
semtimiz uzak diistü, 
kalbemez bir dir güzel.

278.
Szemöldököd M, szépem, 
jöjj nevettess meg, szépem ;  
a negyedünk messze esett, 
de a szívünk egy, szépem.

Kav e içtim fincandan, 
tespihim var mercandan; 
sana mejil vereli, 
olijorum bir fandan.

279.
Kávét ittam findzsából, 
olvasóm vagyon gyöngyből; 
mióta feléd hajlok, 
az egy lelkem oda van.

Kâve Jemenden gelir, 
bülbül ölmenden gelir ; 
ak topuk bej az gerdan, 
her gün hamamdan gelir.

280.
A kávé Jemenből jön, 
fülmüle a rétről jö n ; 
fehér boka fehér mell, 
mindennap fürdőből jön.

Kâve Jemensiz olmaz, 
bülbül âimensiz olmaz; 
su Brussanén kézlaré, 
her gün hamamsez olmaz.

281.
Kávé Jemen nélkül nincs,, 
fülmüle rét nélkül nincs; 
e brusszai leányok, 
fürdő nélkül nincsenek.
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Kávé kojdum kurula, 
el vurmajén durula; 
beni járdán ajéran, 
sol böjründen vurula.

282.
Kávét tettem: száradjon, 
ne fogjátok : maradjon; 
rózsámtól a ki elválaszt, 
bal mellén át lőjék le.

Kávé kojdum jezveje, 
jarém gitti gezmeje • 
Binnas hanem süslenmié, 
jürejimi ezmeje.

283.
Kávét tettem forralóba, 
szeretőm sétálni ment; 
Binnász lány felcziczomázva, 
hogy a szívem szétzúzza.

Ka ve pistiji jerde, 
pisüp tasté'é jerde, 
güzel çirkin aranmaz, 
gönül düstiijü jerde.

284.
Ott a hol a kávé fő, 
fővés közben hol kifut, 
szép s rút nem kereshető, 
ott, a hol a szív szeret.

Kâveji pişiririm, 
korkarém taserérem y 
jar fikrime düserse, 
aklémé sasér ér em*

285.
A kávét én megfőzöm, 
félek hogy kifuttatom; 
ha rózsám eszembe jut, 
az eszem megzavarom.

Kâveler pisti-nıi, 
so'udu, jar i âti-mi ? 
sormak ajéb olmasén, 
jar buradan gecti-mi ?

286.
A kávé megfőtt-e már, 
kihűlt, rózsám itta-e ? 
kérdés szégyen ne legyen, 
szeretőm erre járt-e?

Keklik bana ot getir, 
jarémdan mektub getir; 
ejer jarém gelmezse, 
jakaséndan tut getir.

287.
Fajd-tyúk nekem füvet hozz, 
rózsámtól levelet hozz; 
hogyha rózsám el nem jön, 
galléron fogd és úgy hozd.
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Kekliji vurdum kalkmaz, 
kaném göl oldu akmaz ; 
ben o jare nejledim, 
dönüp jüzüme bakmaz.

Keklijim öter gelir, 
tüjleri döker gelir; 
Arabistan kezlare, 
sejrane gezer gelir.

Kemer kemer üstüne, 
bu kemerin asle ne ? 
Güllü kemer balames, 
fincan göbek üstüne.

288.
Fajd-tyúkot lőttem, nem kel fel, 
vérem tó lett, nem folyik; 
mit tettem én rózsámnak ? 
elfordul, és rám se néz.

289.
A fajd-tyúkom szól és jön, 
tolláit hullatva jön ;
Arabország lányai, 
sétára mennek, jönnek.

290.
Öv vagyon az öv fölött, 
ez öv eredete mi?
Güllü egy övét kötött, 
findzsaforma köldökére.

Keten gömlek dizde dir, 
éifte benler jüzde dir ; 
Cennetten huri céksa, 
jine gözüm sizde dir.

Keten gölmek dört enden, 
ne tez bekten sen benden ; 
bekte'ene bilejdim, 
arzum alerdem senden.*

Keten gömlek filfili, 
nerden buldun bu dili ? 
bu dil buranen dejil,
A masjanen büIbülü.

291.
Len ing vagyon a térden, 
pár anya-jegy az arczon; 
édenből ha huri jön, 
mégis szemem rajtad van.

292.
Len ing vagyon négy szélről, 
be hamar untál reám ; 
ha tudtam von’ hogy megunsz, 
kívánságom vettem von’.

293.
Len ing fil fili,
hol találtad e nyelvet ?
nem idevaló nyelv ez,
Amaszja fülmüléje.

* E sor változata: ,dojar idim ben sendene;  jól laktam volna veled.
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Keten gömleji ensiz, 
duramajorum sensiz ; 
jelan girsin kojnuna, 
nasél jatarsén bensiz.

Kiremidde buz-mu-sun, 
gelin-mi-sin kéz-mé-sén? 
bu aksam geleğejim, 
evde jalénéz-mé-sén ?

Komşumuzda kuju var, 
iéinde tatlé suju var ; 
ben jarén derdinde-jim, 

gjuja derler lıuju var.

Küp dibinde unum var, 
Allahdan ümidim var; 
o kezğâ'z benim olursa, 
dedelere mumum var.

Küp iéinde güm-güm var, 
mor menekşe dengim var ; 
jar ile kavuşursam, 
düşman ile Rengim var.

Lahuri sálén eni, 
sitem öldürdü beni; 
kérk jelén bir günü var, 
elbet görürüm seni.

294.
Len inge keskeny szélű, 
nélküled nem nyughatok; 
kígyó menjen kebledbe, 
hogy aludhatsz nélkülem.

295.
Cserépbeli jég vagy-e, 
ara vagy-e, lány vagy-e? 
ez este jönni fogok, 
otthon egyedül léssz-e ?

296.
A szomszédunkban kút van, 
benne édes vize van; 
rózsám miatt szenvedek, 
mondják: rósz szokása van.

297.
Edény fenekén liszt van, 
Istentől reményem van; 
ha az a lányka enyém lesz, 
a dedáknek gyertyám van.

298.
Az edényben güm gihn van, 
sötét ibolya párom van; 
ha rózsámmal össze jönnék, 
ellenséggel harczom van.

299.
Lahuri sálnak széle, 
bubánat ölt engem meg ; 
negyven évnek egy napján, 
majd csak meglátlak téged.
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Lahuri sal belde dir, 
iki ufu jerde dir ; 
doksan dokuz jár sevsem, 
jine göjniim sende dir *

300.
Lahuri sál a termeten, 
a két vége a földön, 
ha kilenczven kilenczet szeretnék, 
szivem mégis nálad van.

Lamba sisesiz janar-mé, 
bana jár bulunmaz-mé ? 
ben bu dertten ölürsem, 
aféjan bulunmaz-mé.

301.
Ég-e lámpa üveg nélkül, 
nem találni-e nekem lányt ? 
ha e bajtól meghalok, 
nem találni-e megszánót?

Limonu aldém raftan, 
perdeji kaldér famdan; 
őek hanferi vur beni, 
ben usandém bu fandan.

302.
Polczról czitromot vettem, 
függönyt emeld üvegről ; 
vedd handzsárod üss agyon, 
ráuntam e lélekre.

Manifi baié-mé-sén, 
fevahir tasé-mé-sén ? 
sana bir name jollasam, 
bas én da tasérmésén ?

303.
Fő máni dalló vagy-e, 
drága ékszer kő vagy-e ? 
ha levelet küldnék neked, 
a fejeden hordod-e?

Manifi mani söjle, 
maorimé karsé söjle ; 
manifi oldün bilejim, 
jedi türlü mejve söjle.

304.
Máni mondó mánit mondj, 
a mánimm megfelelj; 
tudjam máni mondó voltod, 
hétféle gyümölcsöt mondj.

* Az egész versszaknak emilyen változata is van: 
Lahuri sal belde dir, Lahuri sál a teremeten,
saçaklaré jerde dir ; 
fennetten huri céksa, 
jine gözüm sende dir.

a rojtjai a földön;
meny országból húri ha jön,
szemem még is rajtad van.
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Mavi göz mavi mine, 
jine geldi fikrime ; 
kaçan1 gelir fikrime, 
kan damlar jürejime.

305.
Kék szem kék kis drágakő, 
megint eszembe jutott; 
a mikor eszembe jut, 
vér csepeg a szívemre.

Mavi ilik mor diijme, 
jine kondun göjnüme ; 
her aklema geldikçe, 
kan damlar jürejime.1 2

306.
Kék gomblyuk és barna gomb, 
megint szívemre szálltál ; 
a hányszor eszembe jutsz, 
vér csepeg a szívemre.

Mavi jelekli jarem, 
bej az bilekli jarem ; 
beni bu hale kojdun, 
mermer jürekli jarem.

307.
Kék mellényes szeretőm, 
fehér kapcsos szeretőm; 
ennyire eljuttattál, 
márványszívti szeretőm.

Mavi kürk kadem ola, 
etraf em badem ola ; 
evlendıme kajd etmem, 
aide*em adam ola.

308.
Kék bunda jó jel legyen, 
körülem mandola legyen; 
nem bánom hogy házasodtam, 
csak ember legyen, a kit elvettem.

Mavilim kéjma bana, 
kurban olaj em sana ; 
müşteriler co'aldé, 
ek dolaş olma bana.

309.
Kék ruhásom ne gyötörj, 
legyek a te áldozatod; 
szaporodtak a vevők, 
ne nagyon érints engem.

1 kaçan helyett kac-ki is járatos.
2 E versszak változata:

Mavi mintan mor düjme, Kék mellény és barna gomb,
jine geldin göjnüme; ismét szívemhez jöttél;
her kaçan aklema gelsen, a mikor csak ezzembe jutsz,
kan damlar jürejime. vér csepeg a szívemre.
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Merdüvende kérk ajak, 
kérkéna vurdum dajak ; 
jár kapuja gelirse, 
ne el tutar ne ajak.

Minarenin alemi, 
ejri çekmiş kalemi; 
sana güzel dedikse, 
jakma dedik alemi.

Oda bizim oda dir, 
vekili bir adam dir ; 
kör olasen Hamid bej, 
jare bana dadander.

Odalara kul oldum, 
sular gibi duruldum ; 
Güllü senden ajreldém, 
baskaséna vuruldum.

Pambuk attem éajéra, 
éajérén çimenine ; 
ipek olsam sarelsam, 
jarémén etejine.

Pencerede fezi var, 
ne ajajeb sesi var ; 
tasalanma a kezem, 
seni ala jak dostum var.

310.
A lajtorján negyven láb, 
negyvenét mind megvertem; 
rózsám ha kapuhoz jön, 
keze lába oda van.

311.
A mináre legcsúcsa, 
görbén húzta a tollat ; 
hogyha szépnek is mondtunk, 
mondtuk: világot ne ronts.

312.
A szoba a mi szobánk, 
gondozója egy ember ; 
vakulj meg Hamid bej, 
szoktasd hozzám a leányt.

313.
Szobákban szolga lettem, 
mint a víz megtisztúltam ; 
Güllü tőled elváltam, 
egy másikba szerettem.

314.
Pamutot dobtam a rétre, 
a rétnek zöld füvére; 
selyem volnék, ráfonódnám 
rózsám ruhaszélére.

315.
Az ablakban feze van, 
csodálatos hangja van; 
ne aggódj ó leányom, 
a ki elvesz barátom van.

N ÉPD ALO K .
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Pencereden ses gelir, 
derelerden su gelir ; 
nejlej im öjle jare, 
ajda jelda bir gelir.

316.
Az ablakból hang jön ki, 
a völgyekből víz jön k i; 
mit tegyek olyan lánnyal, 
ki hóban évben egyszer jön.

Portukalé ojdurajem, 
içine gül doldurajém ;  
carki-felek olup-ta, 
jare bana döndürejim.

i '*

317.
A narancsot kivájom, 
rózsával töltőm belől; 
világ-forgó módjára, 
rózsám felém fordítom.

Politikaién dilimi, 
jere jajdém kilimi; 
Harbijeııin bejlerine, 
até-ver mendilini.

318.
A narancsnak szelete, 
szőnyeget földre terítém; 
a harbijei bejeknek, 
dobd oda a kendődet.

Portukalén sarésé, 
diistü jere jarésé ; 
beni sevdaja düşürdü, 
komşumuzun karese.*

319.
A narancsnak sárgája, v 
földre esett a fele; 
engem szerelembe ejtett 
szomszédunk felesége.

Raja bir finğan kojdum, 
itine tahén kojdum ;

320.
Polczra egy findzsát tettem,, 
beléje táliint tettem;

1 Egy másik változata:

Portukalén sarésé, 
jere düşer jarésé ; 
saracaksan sar beni, 
oldu geCe jarésé.

A narancsnak sárgája, 
földre esik a fele; 
ha ölelsz, engem ölelj,, 
éjfélre jár az idő.
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benim-de bir jarém var, 
adéné Şahin kojdum*

nekem egy szeretőm van, 
Sákinnak neveztem el.

Raflarda altén sini, 
billahi sevdim seni; 
öpmeje kéjamadém, 
ellere verdim seni.

321.
A polczokon arany tál, 
Istenemre szeretlek ; 

csókolni sajnáltalak, 
másnak adtalak oda.

Rajlarda-ki siniler, 
inil-inil iniler ; 
Istambulun kézlaré, 
ajda bir jar jeniler.

322.
Polczokon levő tálak, 
remeg-remeg remegnek ; 
a sztambuli leányok, 
havonként szeretőt ujítnak.

Rafta-ki üzüme bak, 
kasema gözüme bak ,* 
içerden dar gen isen-de, 
gülerek jüzüme bak.

323.
Polczbeli szőlőre nézz, 
szemem s szemöldökömre nézz ; 

ha belülről haragszol is, 
nevetve arczomba nézz.

Sabâdan kalkar sen, 
mektebe gidersin ; 
meramén rnekteb dejil, 
éapkénlék edersin.

324.
Keggel idején felkelsz, 
az iskolába elmész ; 
czélod nem az iskola, 
hunczutságokat mívelsz.

Sahan sahan börülğe, 
ben istemem görümğe; 
olan sav o ğadrje, 
geçinelim Ölün fje.

325.
Edény tele paszullyal, 
nem akarok sógornét; 
kergesd el a boszorkányt, 
éldegéljünk halálig.

*  Újabb változata: 

Raflara sahan kojdum, 
içine tahén kojdum,

Polczokra tálat tettem, 
beléje táhint tettem.
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Sáré gözlüm beden jár, 
beni brakup giden jár ; 
sen evvel böjle dejil-din, 
seni bir öjreden var.

326.
Sárga szeműm, test, leány, 
engem hagy s elmegy a lány; 
régebben nem voltál ilyen, 
van ki téged tanítson.

Sáré gülüm jerinde, 
senin insaf nerende ? 
suc bende dejl sevdijim, 
sana gönül verende.

327.
Sárga rózsám helyén van, 
merre az emberséged? 
lány, nem én vagyok hibás, 
de ki szívét neked adta.

Sáré gülüm ne nazik, 
o jar bana münasib ; 
ben derim sarélajém, 
gönül eder ja nasib.

328.
Sárga rózsám mily gyengéd, 
az a lány hozzám illő ; 
én mondom: ölelkezzünk, 
szív azt mondja: óh a sors.

Sáré gülüm var benim, 
cok gajretim var benim ; 
Ejüb sultan misali, 
pek dok sabrém var benim.

329.
Sárga rózsám van nekem, 
sok bátorság van bennem; 
Ejub szultán módjára, 
sok türelmem van nekem.

Sáré ipek bükerim, 
s ér rém sana dökerim ; 
jazék dejil-mi bana, 
aiküsevda cekejim ?

330.
Sárga selymet fonok én, 
titkom neked kiöntöm; 
nem kár-e én érettem, 
szerelemtől szenvedek ?

Sáré kavunu kestim, 
sürahi bojlu dostum ; 
ne dedim neje küstün, 
seker ile bal dostum.

331.
Sárga dinnyét felvágtam, 
karcsú termetű barátom ; 
mit mondtam hogy haragszol, 
czukor és méz barátom?
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Sáré kavun dilimi, 
uçurdum bülbülümü ;* 
ééksam dalar 

arasamsevgilimi.

332.
Sárga dinnye szelete, 
fülmülém elszalasztám; 
ha felmegyek a hegyre, 
keresem a szeretőm?

Sáré kjahad bâlajem, 
jürejimi dülajem ; 
senden /aber gelmezse, 
ge$e gündüz dlajém.

333.
Sárga papirost kötök, 
a szívem átégetem; 
ha felőled hír nem jő ,' 
éjjel nappalon sírok.

Sáré mendil elde dir, 
lahuri sal belde dir ; 
kajd etme a ğiv anim, 
jine göjniim sende dir.

334.
Sárga kendő kézben van, 
lahuri sál termeten; r  
ne aggódj ó én ifjam, 
a szívem csak nálad van.

Saré Őohanén eni, 
gönül sararttén beni; 
aj geçer gün-de geçer, 
bir gün sararém seni.

335.
Sárga posztónak széle, 
szív engem elhervasztál; 
hónap múlik, nap is múlik, 
egy napon átölellek.

Sacém uzun kalkmajor, 
jar jüzüme bakmajor ; 
jar üstüme jar şevmiş, 
hic Allahtan korkmajor.

336.
Hajam hosszú fel nem áll, 
rózsám arczomba nem néz ; 
rózsám kívülem mást szeretett. 
Istentől semmit sem fél.

* Változata:

Sáré kavun dilimi, 
uçurdum şahinimi.

Sárga dinnye szelete, 
fülmülém elszalasztám.
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Saclarin huri telden, 
ahu-zar çekme benden ; 
niğe bu ğan tende dir, 
ajrilik jok-tur senden.

337.
Hajad huri fonálból, 
én miattam ne busulj, 
e lélek a míg van testben, 
nincsen tőled elválás.

Sen benim sarilim-sin, 
söjlesem dar elersen ; 
eller j ar éné almi s, 
sen kime sarilersen ?

338*
Te vagy az én sárgásam, 
hogy ha szólok, haragszol; 
másnál ott a rózsája, 
te kivel ölelkezel ?

Sijâ sac em örgüsü, 
derunimde sevgisi; 
arama la bulunmaz, 
bu-da hüda vergisi.

339.
Fekete hajam fonadéka 
bensőmben a szerelme; 
kereséssel nem találni, 
ez is Isten adása.

Sijâ üzüm salkémda, 
japra énén altenda ;  
jaremen mohabbeti, 
derunimin altenda.

340.
Fekete szőlő a fürtön, 
levelének alatta; 
a kedvesem szerelme, 
a bensőmnek alatta.

Sijâ üzüm salkeme, 
jarem orda sakle-me ? 
ja ]areme verirsin, 
ja bozar e m aklime.

341.
Fekete szőlő fürtje, 
rózsám ott-e elrejtve ? 
vagy rózsám adod ide, 
vagy az eszem megrontom*.

Su akar tasa dejer, 
kirpikler kasa dejer; 
kajirma nazli jarim,

342.
Víz folyik, a kőhöz ér, 
pilla szemöldökhöz é r ; 
ne aggódj gyengéd rózsám,

bir gün bas basa dejer. egy nap fej a fejhez ér.
Kúnob, Oszmán-tör. népkölt. gyűjt. II.
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Su gelir merdin merdin, 
kim bilir kimin derdin; 
deniz mürekkeb olsa, 
tükenmez benim derdim *

343.
Víz folyik merdin merdin, 
ki tudja mindenki baját? 
ha a tenger ténta volna, 
el nem fogy az én bajom.

Su gelir taslardan, 
karse-ki jamaclardan ; 
tozlu uma bâ örejim, 
o sungullu saclardan.

344.
A víz jön a kövekről, 
szemközti hegy oldalról; 
nadrágszárhoz kapcsot szövök, 
ama puha hajakból.

Suda balek jan gider, 
gja ejlenir gja gider; 
ben bu gün jare gördüm, 
içerimden ah gider.

345.
Vízben a hal oldalt megy, 
hol megáll, hol megint megy; 
ma láttam a rózsámat, 
a bensőmből sóhaj megy.

Sarab iâtim tas kaidé, 
jürejimde pas kaidé; 
jar ile konuşma'a, 
co'u gitti az kaidé.

346.
Bort ittam, csésze maradt, 
szívemben rozsda maradt; 
rózsámmal beszélgetni, 
sok elment, kevés maradt.

Şimşir japra'én dökmez, 
mohabbet ğandan gitmez ; 
bu gözler seni gördü, 
gajrisine hajr etmez.

347.
Puszpáng levelét nem hullatja, 
szerelem a szívből nem megy; 
e szemek téged láttak, 
másoknak nincs üdvére.

* E versszaknak egy emilyen ötsoros változata is van:
Su gelir merdin merdin, Jön a víz merdin merdin,
anlamaz benim derdim; 
derja mürekkeb olsa, 
a'ağlar kalem olsa, 
jazélmaz benim derdim.

nem érti a bajomat; 
ha a tenger ténta volna 
ha a fák tollak volnának, 
bajom le nem irható.
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Su benim basé sálié m, 
dalaré dolasalém; 
burada kavusmasak, 
ahrette kavusalém.

348.
Ez az én sálos fejűm, 
járjuk be a hegyeket ; 
ha itt nem egyesülünk, 
másvilágon egyesüljünk.

Su da'én moruna bak, 
cicejin zoruna bak; 
elem çekme nazlé jar, 
her sejin sonuna bak.

349.
E hegy barnájára nézz, 
a virág bajára nézz ; 
ne aggódj hamis rózsám, 
mindennek végére nézz.

Su da'én ovasénda, 
su içtim kovaséndan; 
elim ise varmajor, 
su kézén sevdaséndan.

350.
E hegynek síkságában, 
vizet ittam vedréből; 
kezem nem jár dologra, 
e leány szerelmétől.

Su dalar olma)ajdé, 
cicejim solmajajdé ; 
ölüm Allahén emri, 
ajrélék olmajajdé.

351.
Ha e hegyek nem volnának, 
virágom el nem hervadna; 
halál Isten parancsa, 
csak elválás ne volna.

Su dere bastan baéa, 
atladém tastan tasa ; 
o sinanaj salvaré 
j értarém bastan basa.

352.
Ez a völgy véges végig, 
ugrottam kőről kőre ; 
a sinanaj bugyogót 
elszakítom véges végig.

Su derenin uzunu, 
kéramadém buzunu ;  
Istambulda satarlar 
Kajiseri kézéné.

353.
Eme völgynek hosszúja, 
nem törhettem meg jegét; 
Sztambulban árulják 
a kajszeri lányokat.

1 6 *
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Su gelen kimin keze ? 
fer eğesi k ermeze • 
saka? énda bir gül acmés, 
sandem seher jeldeze\

Su gelen kimin olu ? 
avropasé pek zorlu: 
avropanén üstünde, 
kandéllé jaznıa balé.

Su karséda jumurta, 
jarém beni unutma; 
her nereje gidersen, 
göz jaséné kurutma.

Su kar sedan gélen kér atlé-mé- 
sorun Bddadlé~mé~dér ? [ - dér 
her gelen jaré sorar, 
jar bu kadar tatlé-mé-dér l

Cajér infe bitilmez, 
su bulanék içilmez ; 
bana derler jardan gec, 
jar tatlé-dér geçilmez.

Caké kojdurri jánértta, 
ufu girdi fanéma ; 
o-ki beni sevmezsen, 
nicün kéjdén fanéma ?,

354;
Kié ez a lány, a ki jön? 
vörös a feredséje ; 
halántékán rózsa nyillott, 
azt hittem: hajnal csillag.

355.
Kié ez a fiú, a ki jön ? 
üstöké erőtetett; 
üstökének felibe, 
mécses kendő van kötve,

356.
Itt átellenben tojás, 
rózsám engem ne felejts; 
akárhová mész is el, 
könnyedet fel ne szárítsd.

357v
A ki itt jön pej lovas-e ? 
kérdjétek: bagdádi-e ? 
minden jövő a lányt kérdi, 
a lány ilyen édes-e ?

358;'
Vékony a fű, nem vágható, 
zavart a víz, nem iható; 
móndják a rózsámat hagyjam 
édes a lány, nem hagyható.

359.
A bicskám mellém tettem, 
hegye a lelkembe ment ; 
ó ki engem nem szeretsz, 
mért törtél a lelkemre ?
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360.

Cekme gemi çekemem, 
gülden gömlek bicemem ; 
padişah tayt éné verse, 
ben jaremdan gecémenU 1

Fiókom nem húzhatom, 
rózsából inget nem szabhatok 
ha padisa trónját adná, 
rózsámat nem hagyhatom.

361.

C ekme Cemin kilidi, 
üstünü gül bürüdü ; 
alaj aks an al beni, 
gül memeler çürüdü.2

A fiókom lakatja, 
rózsa borította be; 
ha házasodsz engem vógy, 
rózsa mellek hervadtak.

; 362. fy.

C ekme ğ emin tay t as e, 
bu gün bajram haftasé; 
jarem hamamdan cekmes; 
bana-me jaren tavrasé ?

A fiókom deszkája, 
ma van a bajram hete ; 
rózsám fürdőből jött ki, 
viseletét mit bánom ?

363.

Cesme basé bu-mu-dur, 
ici dolu su-mu-dur ? 
jaktéri beni be zalim, 
son ğevaben bu-mu-dur ?

Ez-é a forrás fője, 
belül vízzel tele-é?j  ; . » <. ■ ■ o „. «y;
kegyetlen, megégettél, 
ez^é utolsó szavad ?

1 Az egész versszak változata:

Cekmeğemin kilidi, 
üstünü toz bürüdü ;  
geleceksen gel indik, 
garib göjnüm çürüdü.

2 A két utolsó verssoré :

,sen orada ben burada, 
olan ömrüm çürüdü**

A fiókom lakatja, 
a felsejét por lepte; 
ha jönni fogsz mostan jöjj, 
szegény szívem oda van,;

te ottan vagy én meg itt, 
egész éltem oda van.
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Çevrem var dört köseli, 
ici sérma döşeli; 
erijüp hilal oldum, 
jár askéna düşeli.

Çevremin uğun a ét em , 
ben jar dedim sen kactén ; 
jár Allahdan bulasén, 
perdeli gözüm acten.

Cibuum uzadajém, 
jar jolun gözedejim ; 
jar em senin dengin jok9 
kimlere benzedejin ?

Cifte benim sen-mi-sin, 
istersem verirmisin ? 
istedijim ver bana, 
feda olajém sana.

Çile bülbülüm âiley 
âil düşmüş konğe güle ? 
jarén éirkin sen güzel, 
nasel jatarsén bile f

Çimene basma jarém, 
kendinden josma jarém ; 
felek bizi ajérdé, 
selamé kesme jarém.

364.
Kendőm van négy szegletü, 
belül arany hímzésű ; 
olvadva negyed hold lettem, 
mióta lányt szerettem.

365.
Kendőm végét felnyitám, 
leány, mondtam, te futál ; 
büntessen meg az Isten, 
fedett szemem kinyitád.

366.
Csibukomat kinyújtom, 
rózsám útját vizsgálom; 
rózsám neked párod nincs, 
kikhez hasonlítsalak ?

367.
Pár anya-jegyűm te vagy, 
ha kivánom vajon adsz-é? 
add a mit én kívántam, 
legyek az áldozatod.

368.
Csile fülmülém esile, 
petty esett rózsa bimbóba; 
rózsád csúnya te meg szép, 
hogyan aludhatsz vele ?

369.
Ne lépj rózsám a fűre, 
magától kedves rózsám; 
sors minket elválasztott, 
köszönte tovább is rózsám.
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Cini tabakta vişne, 
gel gönül aşka diısme ; 
bu asken sonu cekmaz, 
nafile dile düşme.

Cektern dalar baséna, 
kestane toplama’a ; 
müradem kestane dejl, 
kéziara sar élma a.

Céktém mezar taséna, 
baktém hilal kaséna ; 
söjlersen mani söjle, 
kusarém kel baséna.

ğanfes fistan gijemem, 
dejme jaré sevemem ; 
ben bir güzel jar sevdim, 
utanérém dejemem.

ğanfes şalvar göbekte, 
bir járém var gurbette ; 
hem vallahi hem billahi, 
severim ğani-gönülde.

Tabakta eji reçel, 
kara gün gelir geçer ; 
askere gönül veren, 
ah ile ömrü geçer.

370.
Porczellán edényben meggy, 
jer szív szerelembe ne ess; 
e szerelemnek vége nincs, 
hiába nyelvre ne juss.

371.
Hegy tetejére mentem, 
gesztenyét szedegetni; 
czélom nem a gesztenye, 
lányokkal ölelkezni.

372.
Temető kőhöz mentem, 
néztem ív szemöldököd; 
hogyha szólasz, mánit szólj, 
vagy hányok tar fejedre.

373.
Kanavász köntöst nem viselhetek, 
bármily lányt nem szerethetek ; 
én egy szép lányt szerettem, 
szégyellem, nem mondhatom.

374.
Kanavász bugyogó a köldökön, 
rózsám van idegenben;
Istenemre teremtőmre, 
szív s lélekből szeretem.

375.
A tányérban jó befőtt, 
fekete nap telik múlik; 
katonának a ki szívét adja, 
jajjal telik élete.



2 İ 8 N ÉPD ALO K .

Tamburam jecíi jerde, 
yeni düküm bu derde ; 
ne gökte dır ne jerde, 
el göjüste yüz jerde. - ■r i

376.
A tamburám hét helyen, 
újból estem a bajba; 
sem nem égen se földön, 
kéz a keblen, arcz a földön*

Tamburam var gömüşten, 
yar gelijor jümbüsten; 
sana bir is edejim dur, 
hazz edesin o isten.

377.
Tamburám van ezüstből, 
leány jön mulatságból; 
várj valamit teszek neked, 
örülhetsz e dolognak.

Tamburam var kabaktan, 
jar gelir ojnamaktan ; 
bak ne hale dus oldum, 
seninéün jâlamaktan.

378.
Tamburám vagyon tökből, 
szeretőm j ön j átszásból; 
nézd mily helyzetbe jutottam, 
miattad való sírástól.

Tas üstüne tas kojdum, 
bir j  ast e a bas kojdum; 
yarem geleğek deje, 
sâ janimé bos kojdum.

379.
Követ tettem a kőre, 
fejem hajtám párnára; 
hívén hogy rózsám eljön, 
jobbról üresen hagytam.

Tavada su erittim, 
gölgende gül kuruttum ; 
sana gönül vereli, 
evi barke unuttum.

380.
Vizet forraltam serpenyőben, 
árnyadban rózsát szárítottam; 
mióta neked szívem adtam, 
házam lakom elfeledtem.

Tekkelerden hu gelir, 
deşmelerden su gelir ; 
sen orada ben burda, 
elimizden ne gelir ?

381.
A klastromokból hu jön, 
a forrásokból víz jö n : 
te ottan vagy én meg itt, 
mi telhetik mi tőlünk ?
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Tencerede kavurma, 
kavur májé savurma ; 
daha devlet baserada, 
gitti deje kajérma.

382.
A tányérban szeletelt hús, 
a szeldeltet ne szórd szét; 
szerencse Még rajtam van, 
né aggódj, hogy már elment.

Tepsije kojduni nâr e, 
diarém zaré-zaré; 
gurbet ele jolladém, 
kévérjék benli jaré.

383.
Tepsibe gránátot tettem, 
sírok én keservesen; 
idegen földre küldtem 
kerek anya-jegyű rózsám.

Tüfe j  ifa éaktém almaz, 
gözüm avjédan jélmaz ; 
beni sevda ja jakté, 
gitti Allahdan korkmaz.

384.
Puskám ellőttem, nem fog, 
szemem vadásztól nem fé l; 
engem szerelembe gyújtott, 
elment, Istentől nem fél.

Tüfengimatélmajor, 
pahalé sat élmajor; 
bu uzun geğelerde, 
jalénéz jatélmajor.

385.
Puskám ki nem lövődik, 
drága nem árulódik; 
e hosszú éjjelekben, 
egyedül nem hálhatni.

Tüfetiğimin tabané, 
öldürürüm babané ; 
öldürürüm babané, 
alérém bén ablané.

386.
A puskámnak ravasza, 
megölöm az apádat; 
megölöm az apádat, 
elveszem a nénédet.

Vfajék fiske tasé, 
jandé jürejim basé ; 
ne járdán %aber geldi, 
ne dindi gözüm jasé.

38?.'
Kicsinyke pattántott kő, 
megégett az én szivem; 
se rózsámtól hír nem jött, 
se a könnyem nem szűnt meg.
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Uf a j ék iğnesine, 
kajil-im filvesine ; 
ben jarémlan kavuştum, 
da résé fümlesine.

388.
Kicsinyke kis tűjébe, 
a szépségét elhiszem; 
szeretőmmel összejöttem, 
többije a más dolga.

Uf a f ék kus üzümü, 
gürsem jarén jüzünü ; 
ujur ujkudan ujansam, 
öpsem ela gözünü.

389.
Kicsinyke madárszőlő, 
rózsám arczát bár látnám ; 

ha álmomból felébrednék, 
azúr szemét megcsókolnám.

Ufafék misk sabunu, 
oldum jarén zebunu ; 
ben mezara girersem, 
jar çeksin azabéné,

390.
Kicsinyke pézsma szappan, 
szeretőm foglya lettem ; 

ha én a sírba térek, 
kínomat ő viselje.

Uskumru baléklaré, 
o güzel bafaklaré ; 
af eb kismet olur-mu, 
jarémén baf aklaré ?

391.
Az uszkumru halacskák, 
ama szép lábszárai ; 
vajon lesz e szerencsém, 
rózsám lábszáraihoz ?

Uzak-tér seéilmejor, 
gönül-dür gecilmejor ; 
gönül bir top ibrişim, 
dolasmés acélmajor.

392.
Messze van, ki nem vehetni, 
szerelemről le nem mondhatni; 

a szív egy kötés selyem, 
kuszáit, ki nem nyílható.

Uzun uzun selviler, 
niéün jemis vermezler ? 
sindi-ki kézlar féndékéé, 
sevda ne dir bilmezler.

393.
Nagyon hosszú cziprusfák, 
mért nem adnak gyümölcsöt? 
ravaszok a mai lányok, 
nem tudják mi a szenvedély.
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Uzun-sun serek gibi, 
eksisin koruk-gibi ; 
ne sersefil gezersin, 
sasérmes tavuk gibi.

394.
Hosszú vagy mint a kóró, 
savanyú vagy mint egres ; 
mily esetlenül sétálsz, 
mint a zavarodott tyuk.

Üradém karne s oldum, 
eridim gömüş oldum; 
ben bu aşka düşeli, 
fo’r aıw£ /cws oldum.

395.
Baj ért engem, nád lettem,  ̂
elolvadtam, ezüst lettem ; 
mióta szerelmes vagyok, 
tévelygő madár lettem.

Faj elmasém elmasém, 
aj buluda girmesin ; 
elmas sar de* em geğe, 
üé gün sabâ olmasén.

396.
f
0  gyémántom gyémántom, 
hold felhőbe ne menjen; 
a mikor gyémántom ölelem éjjel, 
három nap ne reggeledjék.

Faj tábláié tábláié, 
tablalar én tür álé ; 
görmedim senin gibi, 
bu dünja kurulalé.

397.
Oh te táblás, te táblás, 
a tábláid tíirásük; 
nem láttam olyat mint te, 
mióta a világ kiszáradt.

Var gemiler var-da gel, 
o jatémé al-da g el; 
ejer jarém gelmezse, 
jine dön-de öjle gel.

398.
Menj hajó, menj és jöjj, 
a szeretőm vedd és jö j j ; 
hogyha rózsám el nem jő, 
fordulj vissza, ismét jöjj.

Varnanén bálaréna, 
kol diktim jollaréna; 
elmas küpe japtérdém, 
jarémén kula'éna.

399.
Várnának kertjeibe, 
őrt tettem útjaira; 
gyémánt függőt csináltattam, 
a rózsám füleibe.
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Xasta-jim jók dermanim, 
al ka n oldu her janim ; 
bir gün olur elbette, 
kavuşuruz jiv anim.

Xos geldin sefa geldin, 
janima ğefa geldin; 
ne ben öldüm kurtuldum, 
ne sen insafa geldin.

400.
Beteg vagyok, írom nincs, 
minden részem piros vér; 
bizonyára lesz egy nap, 
találkozunk, .szeretőm.

401.
Isten hozott, iidvöz légy, 
telkemre kínnak jöttél; 
meg nem haltam, nem szabadultam, 
te se tértél emberségre.

rí.... :r>:



II.

Szerelmi dalolı.

1 .
A benim kérmézé gülüm, 
sá janéna ejmié dalén, 
kime arz edem ben halem.

Önüm derja dir geçemem, 
kanadém jok-tur uéamam, 
ilk sevdam dir vaz geçemem.

B â ’ r m a : Sevdim o jaré zalimi, 
egri gijer dal fezini ; 
kula' em a seda geldi 
bülbül sandern jar sesini.

/
Oh énnekem piros rózsám, 
jobb felére hajtá ágát, 
kinek mondjam el a bajom.

Elől tenger, nem mehetek, 
szárnyam nincs, nem repülhetek,

■ v , első szerelmemről le nem mondhatok

Refrain : Szerettem rózsát kegyetlent, 
görbén viseli a f e z é t ; 
a fülembe hang jutott el, 
lány szavát fülmülének hittem.
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Adile ğanim Adile, 
kurban olâm o dile ; 
asma filizi gibi, 
sarilâm inğe bele.

Adile dedikleri, 
seker dir jedikleri ;
Galatada bir olur,
Adile dedikleri.

Top tüfeji alalim,
Galat aja var alem ; 
o zalimin elinden,
Adileji alalém.

Esbablarim kasajim, 
sandiklara basajim ;  
Adilenin derdinden, 
ben kendimi asajim.

Aj efendim a sultanim, 
gözüm doldu jas ile ; 
jar sineme jara acti, 
bir kalem-tiras ile ; 
kendim ettim kendim buldum 
döjünejim tas ile.

B. Ah benim mâmur efendim, 
cok severdim ben seni ; 
o kadar askirn zijade, 
kül eder ah e m seni.

Aj efendim a sultanim, 
kalmisim böjle nacar ; 
ben a jar i  óok severdim, 
o zalim benden kaçar ;
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2 .
Adile lelkem Adile, 
ama nyelv áldozata legyek ; 
mint szőlőtő hajtása, 
vékony termetet öleljek.

Adilének nevezik, 
czukor az a mit eszik;
Galatab&n csak egy van, 
kit Adilénék hívnak.

Ágyút és puskát vegyünk,
Galatába el menjünk ; 
a kegyetlen kezéből,
Adilét mi elvegyük.

Bubáim kevesbitem, 
ládákba bele nyomom ;
Adilé nek miatta, 
magamat felakasztom.

3.
/

Oh efendim, óh szultánom, 
szemem megtelt könnyekkel; 
lány keblemben sebet nyitott, 
egy tollhegyező késsel; 
magam tettem meg is leltem, 
ütöm magam kövekkel.

/
R. Oh én elbódult efendim, 

be szerettelek téged; 
olyan nagy az én szerelmem, 
hamuvá tesz sóhajom.

/
Oh efendim, óh szultánom, 
vigasztalan maradtam ; 
én rózsám nagyon szerettem, 
a kegyetlen fut tőlem ;
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bir selama kajil oldum, üdvözletével beérem,
onu-da vermez geçer. azt se adja, úgy megy el.

Aj efendim a sultanémr 
bir işaret olmadi * 
gizli gönül jrastasé-jém, 
jár páterem sormade ;
0 kadar aském zijade, 
sabre takat kalmadé.

/
Oh efendim, óh szultánom, 
még csak egy jel sem történt; 
titkos szív betegje vagyok, 
lány nem kérdi bajomat; 
olyan nagy az ón szerelmem, 
tűrésre erő nem maradt.

4 .
/
Oh efendim, oh szultánom, 
fordítsd erre az arczod; 
mióta szivem neked adtam, 
holt nem vagyok sem é lő ; 
kebleden három anyajegy, 
rózsához hasonlít mind.

Oh efendim, óh szultánom, 
testben a szív vérbe van; 
jer efendim, igazat szólj, 
a te szíved kinél van ; 
vallomásod megteheted, 
az én szívem nálad van.

5.
Aj efendim güzellen gönül olmaz, 
asik alamadan bir daha gülmez, 
bu dünja fani dir kimseje kalmaz.

B. Aman josma jandem senin elinden, 
kurtulmadem su alemin dilinden.

Aj efendim ne dir senin meramen, 
kadir-mevlam böjle jazméé kalemin, 
dinin iâün doru söjle kelamen.

Aj efendim a sultan em, 
çevir i ana'én beri ; 
ben sana gönül vereli, 
ne ölü-jüm ne diri ; 
gerdanénda üc beni var, 
güle benzer her biri.

Aj efendim a sultaném, 
kanda göjnüm tende dir ; 
gel efendim doru söjle, 
senin göjnün kimde dir ; 
ittikadén bütün ejle, 
benim göjnüm sende dir.
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A j efendim ne dir şenin bu güğiin,
asik olan annar josmajé inğe,
ajrélék şerbeti zehirden ağe.
/  ^

Oh efendim, szépséggel nincs szerelem,
szerelmes mielőtt nem sír, nem nevet,
e világ múló, senkinek se marad.

R. Ugyan bájos, égtem én te miattad, 
nem szabadultam e világ nyelvétől.

/
Oh efendim, mi is a te szándékod? 
hatalmas Isten így írta a tollát, 
a hitedre igazán mondd a szavad.

Óh efendim, mért e neheztelésed ? 
a szerelmes érti csak meg bájosát, 
válás bora keserűbb a méregnél.

Aj do'ar aj azlan ér, 
gün do'ar bejazlanér ; 
gelin olağak kézlar, 
hem gider hem nazlanér.

0  ki derim ben sana, 
söjle derdini bana ; 
seni do'uran ana, 
olsun bana kajn-ana.

Gur gur gur gur9 gur gur gur, 
gel güzel karsémda dur ; 
duramam ben duramam, 
darup-ta jalvaramam.

Kapuda hasil olur, 
ağeba nasél olur ? 
kéz olana söz veriry 
kapuda jesir olur.

6.
Kel a hold, világosodik, 
kel a nap, fehéredik; 
férjhez menő lányok, 
mennek meg vonakodnak.

Valamit mondok neked, 
mondd el nekem a bajod; 
a téged szülő anya, 
legyen nekem anyósom.

Gur gur gur gur, gur gur gur, 
jer lány, állj meg előttem; 
nem állok meg, nem én nem, 
én meg nem rimánkodom.

Az ajtónál létre jön, 
vajon hogy is lesz ez már? 
lány legénynek szavát adja, 
az ajtónál fogoly lesz.
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Cajér inge biçilmez, 
su bulanék içilmez ; 
bana derler járdán gec, 
jár tatlé dér geçilmez.

Vékony a fű, nem vágható, 
zavart a víz, nem iható ; 
mondják : a rózsám hagyjam el, 
édes a lány, nem hagyható.

Aj-mé dömus gün-mü dömus, 
alem rusan;
ben bu gün jarémé gördüm, 
aklém per usan ; 
iki kasén arasénda, 
bir elif nisan.

7.
Hold kelt-e fel, nap kelt-e fel,
fényes a világ ;
én ma a szeretőm láttam,
eszem megzavart;
a két szemöldököd között,
E lif betű jele.

B. Ela gözlüm top zülüflüm, 
ne oldu sana ? 
ne oldise bana oldu, 
ne oldu sana.

R. Azúr szeműm, göndör hajúm, 
mi történt veled ? 
akármi lett, velem történt, 
a mi neked lett.

Atladém bayceden geçtim, 
nar bulamadém ; 
jandé ganém hararetten, 
kar bulamadém; 
kendime münasib sadik, 
jár bulamadém.

Átugrattam a kerten át, 
gránátalmát nem leltem; 
lelkem a hőségtől égett, 
havat nem leltem; 
magamhoz illő hűséges 
leányt nem leltem.

Hava bulanék, jár seni
secemejorum ;
gönül düştü ah ne care,
gecemejorum ;
jár elinden bir badeğik
icemejorum.

Zavaros a lég, szeretőm, 
meg nem láthatlak; 
szívem esett, óh mi haszna, 
el nem hagyhatlak; 
lány kezéből egy pohárkát 
nem ihatok ki.

8.
Ajva çiçeklendi, —  aman 
güller çittendi ;
Aftosun basénda, — aman 
jazma kirlendi ; .

K únos, Oszmán-tör. nópkölt. gyűjt. II. 1 7
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cok salénma küciik hanem, 
adén dillendi.

B. Ko desinler Aftos jár em, 
parma’e kénalé ; 
güverğin topuklum, —  aman 
elma-da janakle.

Kez penar basénda, —  aman
testi doldurur ;
testinin kulpuna, —  aman
şahin kondurur ;
kéz senin bakééén, — aman
adam öldürür.

Kéz pénar basénda, —  aman
jatmés ujumus ;
ela gözlerini, —  aman
ujku bürümüş;
kéz senin ger dánén, — aman
neden çürümüş.

Birsalma kivirított, — óh 
rózsa pettyes lett; 
a rózsámnak a fején, — óh 
kendő piszkos lett; 
sokat ne járj kis leányka, 
neved hírbe jött.

R. Hagyd, hadd mondják: én Aftoszom 
befestett körmü; 
galamb bokájum, óh jaj 
alma arczúm.

Kis leány a kútfőnél, — óh 
korsóját tölti; 
a korsónak fülére, — óh 
sólymot repültet;
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lány a te tekinteted, —  óh 
embereket öl.

Kis leány a kútfőnél, — óh 
feküdt, elaludt; 
az ő azúr szemeit, —  óh 
álom boritá;
leány a te kebeled, —  óh 
miért fonnyadt el.

9.

A k-deniz üstünde jaldéz pijade, 
validen sever-mi benden zijade ? 
tombul ellerinle gülgülü bade.

B. Şurada bir hanem var-dér, 
bari maşallah ; 
done döne benim jarém 
olur inşallah.

Behej djaurén kézé atma tas bana, 
çark gemisi gibi catarém sana, 
etme bu fafajé jazék-tér bana.

Jalé kenaréna janasér gemi, 
jejelim içelim sürelim demi, 
Allaha-smarladém bir tanem seni.

A fehér tengeren aranyos bárka, 
anyád szeret-e én nálamnál jobban ? 
puha kezecskéid és rózsás pohár.

R. Egy lány-asszony vagyon itten, 
csakhogy maşallah ; 
idő múlva én szeretőm 
lesz ő, inşallah.

1 7 *
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Ej te gyaur leánya, ne szólj meg engem, 
mint a gépes hajó ütközöm beléd ; 
éh ne kínozz engem, kár én érettem.

Tenger partjához közeleg a hajó, 
együnk igyünk, úgy töltsük el az időt ; 
Istennek ajánltalak egyetlenem.

10.
Ak-sadeler gejinmis-tir, 
jarém bojlu bojunjak ; 
topudundan iliklemiş, 
ak gerdana varén jak ; 
doldur doldur ver iéejim, 
janék sinem dojunjak.

B. Evlerimin önü viran-mé kaidé? 
tas ile topra'én seller-mi aldé ? 
sindi-ki jaréné eller-mi aldé ?

Hep jesiller gej efendim, 
jakésér sana; 
misk ile amber sürejim, 
selvi bojuna ;
gel güzel karsémda dur-da, 
görejim doja.

Csupa fehérbe öltözött, 
rózsám egész termetén ; 
bokától begombolkodott, 
egész fehér kebléig; 
töltsed töltsed, add hadd igyam, 
égő keblem teltéig.

R. A házam eleje puszta maradt-e? 
kövét földjét az örvény elvitte-e? 
mostani szeretőd máa elyette-e?
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Csupa zöldet olts efendim, 
illik te reád ;
pézsmát és ambrát hadd kenjek, 
cziprus testedre ; 
jer szépem, ülj én elibem, 
nézzelek egyre.

1 1 .
Aksam olur güneş gider, 
sindi buradan ; 
garib garib kaval çalar, 
çoban dereden ; 
pek k'ârpe-sin esirgesin, 
seni j  ar adan.

Esteledik, a nap leszáll 
mindjárt most innen; 
szomorún játszik tilinkón 
juhász a völgyben ; 
nagyon kicsiny vagy, óvjon meg 
az én teremtőm.

B. Gir sűrűje kur d kapmasen, 
gel kuzu ju'um ; 
sora járdán ajrelersen, 
ah jauruğu um.

R. Menj a nyájhoz, farkas ne fogjon 
jere báránykám ; 
aztán a rózsádtól elválsz, 
óh én báránykám.

Çünkü M evlam kul ejlédi, 
sana özümü ; 
basteen jerlere sürsem, 
jüzürn gözümü ; 
uj m a âjaren fendine, 
dinné sözümü.

Mert az Isten szolgává tett 
engem teneked; 
lépted nyomához dörgölném 
arczom szememet ; 
ne higyj ellenség cselének, 
hallgasd szavamat.

Ddlare duman bürüdü, 
âjar seçilmez ; 
av j é  jolda tuzak kurmuş, 
j ar e geçilmez ; 
vefasézén meclisinde, 
bade itilmez.

A hegyeket köd borífcá, 
ellent nem látni; 
vadász úton tőrt állított, 
lányhoz nem mehetni; 
hűtelen társaságában, 
bort nem ihatni.

12.
Al al olmu$ janaje'em  
hallare;  -- ~

Csupa piros lett arczocskám 
külseje;
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bülbül olmuş, jár söjlejor 
dilleri ;
geçmez oldu sana bana 
elleri.

fülmüle lett, a rózsám szól 
a nyelvén ;
nem jutottak neked nekem 
kezei.

B. Peşim sera Jıaml edijor 
su güzel,
bak ğemale mahitaba 
jaz güzel.

/
R. En utánam fáradozik 

ez a szép;
nézd el holdvilág szépségét, 
írj te szép.

Jale kenarénda zülfüm 
tararém ;
taraié'eme kajb ettim, 
ararém;
jok-tur benim kimselere 
zararém.

A tenger partján fésülöm 
hajamat;
fésűcskómet elvesztettem, 
keresem;
nincsen tőlem senkinek se 
hántása.

Aldé beni aldé beni, 
iki kasén arasé ; 
jakté beni kül ejledi, 
gözlerinin kar as é ; 
içinizde hekim jok-mu, 
ne dır bunun éaresi ? •

13.
Megvett engem, meghódított 
két szemöldököd köze; 
megégetett, hamuvá tett, 
szemeid feketéje; 
nincsen-e orvos köztetek, 
mi ennek orvoslása?

Ne bakarsén kömür gözlüm, 
sen-de bana jar-mé-sén ? 
bir görüşte aklém aldén, 
fikir basta kormusun ? 
gel bir geğe müsafir ol, 
korkma bana halmosén.

Mit is nézesz én szén szeműm, 
szeretőm vagy-e nekem ? 
egy látásra eszem vetted, 
fejbe gondolatot téssz; 
jöjj egy este, vendégem légy, 
ne félj: rajtam nem múlik.

Céka bilsem bir kcrreğik, 
o güzelin köşküne ; 
doldur 'doldur ver icejim, 
sevdalémén a éké na ; 
gönül verdim samur gibi, 
sevgilimin kaséna.

Hogy ha egyszer menni tudnék, 
ama szépnek köskjébe; 
töltsed töltsed, add hadd igyam, 
rózsám egészségére; 
megszerettem akár a nyuszt, 
a rózsám szemöldökét.
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Güneş dömus güneş dömus, 
o hanémén köşküne ; 
devlet konmuş devlet konmuş, 
o hanémén baséna ; 
doldur doldur ver icejim, 
jarém senin askéna.

Felkelt a nap, felkelt a nap, 
ama leány köskjére; 
boldogság szállt, boldogság szállt 
ama leány fejére; 
töltsed töltsed, add hadd igyam, 
rózsám egészségedre.

14.
Altén tasta gül kuruttum, 
javé sinemde ujuttum, 
o söjledi ben unuttum.

B. Gönül ülfetini buldu, 
sacé-Lejlaja vuruldu.

Evlerimin önü kömür, 
kömürün alténda neler, 
neler etti bana neler.

Bahçelerde gül suladém, 
bakup bakup ben áladém, 
zülfün bojnuma doladém.

Arany csészébe rózsát szárítottam, 
rózsámat a keblemen elaltattam; 
ő szólt, én elfelejtettem.

B. Szív szerelmét megtalálta, 
egy éj-hajúba szeretett.

A házamnak eleje szén, 
mik vannak a szenek alatt ? 
miket müveit velem, miket?

Kertekben rózsát öntöztem, 
nézve nézve egyre sírtam, 
hajad a nyakamba vontam.
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15.
Anam anam ğanem anam, 
südün emdim kana kana, 
ayret hakken helal ejle.

B. geğe ben müsajir-im.
t

Anam gel otur janéma, 
bak gozlerimlen kaséma, 
dojmadem ben gene jaserna.

Câ’r mejzini salat versin, 
garib göjnüm gjumanlansen, 
jak ateşi dumanlansen.

Anyám anyám, lelkem anyám, 
tejed szoptam jól lakásig, 
más világ jogát engedd el,

R. Ez éjjel én vendég vagyok.

Anyám jöjj és ülj le mellém, 
nézz szemem s szemöldökömre; 
ifjú korommal nem teltem be.

Hívd müezzint imádkozzék, 
szegény szívem hadd nyugodjék; 
rakd a tüzét, hadd füstöljön.

16.
Arafat dcüendan iner hağilar, 
jürejimde var-dér gamlar ağelar, 
benden selam olsun rıazle bağelar.

B. Size malum olsun aide gam beni, 
malumumuz olsun jedi derd beni.

Cékajém gidejim dalar baséna, 
ismimi jazderam kabir taséna, 
daha ne geleğek garib baséma.
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Cékajém gidejim Urum-eline, 
kimleri sevejim senin jerine, 
mehğur oldum o jár emen diline.

Arafat hegyéről szállnak le hadsik, 
a szívemben vagyon bú és fájdalom; 
tőlem sok tisztelet kedves nénéim.

R. Tudjátok meg a bú vett elő engem, 
tudjátok meg: fájdalom evett engem.

Szállók megyek a hegyek tetejére, 
nevemet hadd írom fel a sírkőre ; 
mi fogja még érni szegény fejemet?

Szállók megyek én fel Ruméliába, 
ugyan kit szeressek én te helyetted ? 
távol estem a rózsám szívétől.

17.
Arpa ektim daré cékté — sinanaj, 
bir kéz aldém karé éékté —  sinanaj, 
kücük kézén adé cékté — sinanaj.

B. Hajdé kuzum sinanajda sinanaj, 
hajdé jaurum sinanajda sinanaj.

Arpa ektim j aza kadar — sinanaj, 
kaba döşek dize kadar —  sinanaj, 
kalk gidelim bize kadar —  sinanaj.

Árpát vetettem, dara lett, —  sinanáj, 
leányt vettem, asszonnyá lett, —  sinanáj, 
kis lányod neve kikerült, —  sinanáj.

R. Rajta lelkem sinanáj és sinanáj, 
rajta fattyam sinanáj és sinanáj.

Árpát vetettem a nyárig —  sinanáj, 
durva ágy egész a térdig —  sinanáj, 
kelj fel és menjünk mihozzánk — sinanáj.
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18.

Asmajé daldérdém inğe dal deje, 
bojnuna saréldém beni-d-al deje, 
gurbete jolladém kazan gel deje.

B. Vaj benim alnémén kara jazésé, 
anasénén cifte benli kuzusu.

Kujular derin dir urgan irismez, 
jaren selamlaré gelüy jerismez, 
ajda bir haftada gelüp konuşmaz.

Jarém abaneji sarma baséna, 
daha neler gelir garib basema? 
henüz girmiş jarém on dört ja sena.

Karséda janané fener-mi sandén ? 
sen beni sözümden döner-mi sandén ? 
járdán ajrélma'é kolaj-mé sandén ?

Szőlőtőt oltottam, mert ága vékony, 
nyakad átöleltem, hogy engem is végy; 
idegenbe küldtem, pénzt nyerjen s jöjjön.

R. Ej te homlokom fekete írása, 
anyjának pár anyajegyű báránya.

Mélyek a kutak, a kötél le nem ér, 
rózsám köszöntésem nem viszonozza ; 
hóban hétben egyszer jő, nem beszélget.

Rózsám kösd a kendődet a fejedre, 
mi éri még az én szegény fejemet? 
még csak most lett rózsám tizennégy éves.

Lámpának hitted-e a szemközt égőt ? 
hitted-e hogy a szavamat megszegem? 
hitted-e hogy könnyű rózsától válni ?
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19.
Menjünk által rózsám, menjünk, 
havas Balkánon; 
minekünk is a helyünk lesz, 
Sipka hegysége ; 
a rózsámtól eljutottam, 
egész világ sírt.

R. Idegenben maradtam én, 
egy kérdezőm nincs; 
a könnyem egész örvény lett, 
letörlője nincs.

Én egy sólyom fiók voltam, 
fészekből repültem; 
köztetek meg vagyok vetve, 
onnan elmentem; 
szerencsémet adja Isten, 
a mi teremtőnk.

2 0 .
Askénla bir tokat geldi jüzüme, 
ğihan zindan oldu benim gözüme, 
ujma dedim ujdun eller sözüne.

B. Ölüm olsa ah ajrélék olmasa.

Benim halem sana malüm ja rabbi, 
hasretime sen kavuştur ja rabbi, 
seni saran dünjaséna dojmasa.

Asa'edan gelir bir telli turna,
Samdan-me gelirsin ötzenda hurma, 
kara-dér kaslar én kar sé nida durma.

Szerelmeddel ütés jött az arczomba, 
a világ fogház lett az ón szememben; 
ne higyj mondtam, hittél a más szavának.

R. Halál legyen, csak elválás ne legyen.

Asalém asalém kézém, 
karié balkané; 
bize-de meskjen olağak,
Sipka balkané;
ben jarémdan ajré düştüm,
ğihan áladé.

B. Kalmésém ben gurbet elde, 
bir sor a néni jók ; 
gözüm ja sé sel sel olmus, 
bir silenim jók .

Ben bir jauru şahin idim, 
uçtum juvadan; 
aranézda hor göründüm, 
céktém aradan ; 
kısmetimi versin Mevlam, 
bizi jaradan.
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Hisz tudod az állapotom óh Isten, 
elváltomhoz te juttass el óh Isten; 
a ki téged ölel, a világgal be ne teljék.

Alulról jön egy csikós daru,
Szíriából jösz-e, szádban datolya? 
szemöldököd fekete, előttem ne maradj.

21.
Acél bulut saz olajéin, 
gaménla azad olajéra, 
bir jós máj a kul olajém.

B. Hic ejlenmez melul gönlüm, 
mayzun gönlüm.

Bulut sana bir jel céksa, 
tajéné tayt éné jéksa, 
seni ormanlara téksa.

Bulut gelir mavi donla* 
jarém gelir cifte benli, 
küçük dejil deli-kanlé.

Nyílj meg felhő, hadd legyek víg, 
fájdalmaddal legyek szabad, 
egy bájosnak rabja legyek.

R. Semmit nem mulat bús szívem, 
komor szívem.

Felhő, hogy ha szél jönne rád, 
trónod koronád elrontná, 
téged erdőkre eldugna.

Felhő jön, a kék nadrágú, 
rózsám jön pár anyajegyü, 
nem kicsiny, de ifjú legény.
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22.
A jem kézé ne bakarsén kuleden ? 
öldür beni ben cékajém aradán, 
kısmetimiz elbet verir jár adan.

B. Gitti Sir az gitti Tiflis nejle jimi  
basém alup Kandehara gide jim.

Uc kéz idik yan ba'énda tuttular, 
birer birer at önünde kattélar, 
kul-dur deje harağ mezad sattélar.

Altun tas içinde kénam ezildi, 
gömüş tarak ile saéém çözüldü, 
kadér imiş alnéméza jazéldé.

Persa leány, mit nézesz a toronyból ? 
ölj meg engem, hadd menjek én onnan el, 
szerencsénket megadja a teremtő.

R. Oda Siráz, oda Tiflisz, mit tegyek ? 
fogom magam, Kandehárbíí elmegyek.

Hárman voltunk, klián kertjében megfogtak, 
külön külön ló elibe kötöttek, 
mint rabszolgát árverésen eladtak.

Arany csészében festékem széttörött, 
ezüst fésűvel hajam szétszóródott;
Isten volt, a homlokunkra Íródott.

23.
Átérné baladém ben bir mantara, 
okkasé a’ér ğelijor kantar a,
M evlam bizi bu j erler den kurtára.

B. O benim ğilveli jarém merd olur, 
jarémé eller sarijor ; 
o-.da benim j  ürejime der d olur.
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Átérné báladém ben bir meéeje, 
oysa ja  oysa ja aldém döseje, 
benden selam olsun nazlé Ajseje.

Átérné báladém ben bir bostana, 
çevirdim gözümü Arabistana, 
gül memeler dar gelijor fistana.

A lovamat egy mantárhoz kötöttem, 
okkája nehéz egy mázsás mérőnek; 
Isten minket e helyekről majd kiment.

/
R. Oh én hamis rózsám bátor férfi lesz, 

szeretőm mások ölelik; 
az is az én szivemnek fájdalmas lesz.

A lovamat egy tölgyfához kötöttem, 
czirógatva vettem én az ágyamba, 
tisztelet én tőlem hamis fsának.

A lovamat én egy kerthez kötöttem, 
Arabország felé fordítám szemem, 
rózsa mellek szűkén férnek ruhába.

24.

Ateéim j anmadan tütünüm tüter, 
jarén baycesinde bülbüller öter, 
ötme bülbül Ötme halém bes-beter.

B. Kalmadé sabre meğattm, 
diarém her gün ; 
jarén hakkén divanénda, 
söjlerim bir gün.

Uzun selvilerden uzun-dur boju, 
inğe fidanlardan inğe dir beli, 
öten bülbüllerden tatlé-dér dili.
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Még lüzem nem ég és már is füstölök, 
rózsám kertjében fülmüle énekel; 
ne szólj fülmüle, a bajom nagyon rossz.

R. Erőm nem maradt tűrésre, 
minden nap sírok; 
rózsám joga tanácsában 
szólok majd egy nap.

Hosszú cziprusoknál hosszabb a termete, 
vékony galyacskánál vékonyabb a dereka, 
éneklő fülmüléknél édesb a nyelve.

25.
Bahar oldu akar sular cajéra, 
jorulursun cékma kuzum bajéra, 
çoban gelir ister seni ajéra.

B. Jor ulursun cékma kuzuın bajéra.

Gel gidelim su derenin joluna, 
belki oralarda ahu buluna, 
jazék jazék o körpeğik kuluna.

Ovalar-d ér tausanlarén dura1 é, 
çimenden dir kuzular én j  ata1é, 
gül japra'é bülbüllerin ota'é.

Tavaszodott, vız folyik a mezőre, 
elfáradsz bárányom, ne menj a rétre, 
jön a pásztor, el akar választani.

R. Elfáradsz bárányom, ne menj a rétre.

Jere menjünk eme völgynek útjára, 
talán ottan találkozik majd szarvas; 
be kár azért a kicsinyke szolgádért.

Síkság a nyulak tartózkodó helye, 
fűből van a báránykák nyugvó helye, 
rózsa levél a fülmülék eledele.
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26.
Baséna balar j azma jemeni, 
dolasmés gezmiş Hindi Jemeni, 
vefaséz jare ne söjlemeli.

B. Nafile nafile nafile,
sevmedi seni göjnüm nafile.

Bayceje kurdum asma s al én 5 ak, 
jar gelüp jar gelüp sallanajak, 
geldikten sora jar nazlanacak.

Hamamén kubbesi kirejden olur, 
kézlarén güzeli Hajdan olur, 
bejlerin güzeli tirasdan olur.

Sojaja astern telli silejek, 
jar gelüp jar gelüp silineğek, 
akşamdan sora neler olajak.

Baséna balar gaz bojamasé, 
kané ja bunun zarif ojasé, 
jasmaa cékmés rasték bojasé.

Önüne dizdim ben bir sadef düjme, 
bir sakat görmesem gelir göjnüne, 
gejin-de kusan gidelim düjüne.

A fejére köt nyomottas keszkenőt, 
beutazta járta Indiát s Jement; 
hütelen leányhoz mit kell mondani ?

R. Hiába hiába hiába,
szívem téged nem szeretett, hiába.

Kertben szőlő hintát állítottam fel, 
a rózsám jön, a rózsám jön hintázni; 
azután meg rózsám játszadozni fog.

A fürdőnek kupolája mészből van, 
a leányok szépsége festéktől van, 
a bejek szépsége beretvától van.
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Előházban törülni kendőt tettem, 
a rózsám jön, a rózsám jön törülni; 
este után vajon mi fog történni?

A fejére gázzal festett kendőt köt, 
hol ennek a gyenge fog surolója, 
fátyolához kenve az arcz festéke.

Kagyló gombot helyeztem én elibe, 
egy órát ha nem látom, szivembe jö n ; 
öltözz övezkedj, menjünk menyegzőbe.

27.
Ba/ce dévaréndan astém, A kert falán általléptem, 
kérmézé güle ulastém, piros rózsát én elértem,
öptüm koktum helallastém. csókoltam, szagoltam, elváltam.

B. Kadéném sálé kusan-da gél, 
nar a’ağe nar8ez olmaz ; 
al rubajé balan-da gel, 
gül a’ ağe gülsüz olmaz ; 
benim jarém bensiz olmaz.

Nar a’ağe narlé cicek, 
gül a'ağe güllü cicek, 
benim jarém pek kücüğek.

Evlerimin önü kaja, 
kajadan bakarlar aja, 
sinemi sinene daja.

R. Asszony vedd a sálod és jöjj, 
gránátfa nincs gránát nélkül ; 
piros ruhád kösd fel és jöjj, 
rózsafa nincs rózsa nélkül; 
rózsám nincs el nálam nélkül.

Gránát fája gránát virág, 
rózsa fája rózsás virág, 
az én rózsám nagyon kicsiny.

A házam eleje szikla, 
szikláról néznek a holdra, 
kebled támaszd a keblemre.

28.
Ba/cuvan kézé-jém bende ar olmaz, 
bir budak feslijen jollasam jar olmaz, 
jár janénda olsam ah-u-zar olmaz.
Baycnvan kézé-sén baycen var-mé- dér, 
kojnunda-ki turunç-mu-dur nar-mé-dér, 
su gençlikte güzel sevmek ar-mé-dér ?

Kúnos, Oszmán-tőr. népk. gyűjt. II. 1 8
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Kertész lánya vagyok, bennem szégyen nincs ; 
ha bazsalyikomot küldök, szerető nincs; 
ha rózsám mellett vagyok, sóhajtás nincs.

Kertész leánya vagy, kerted vagyon-e ? 
a kebleden narancs-e vagy gránát-e, 
ilyen ifjan lányt szeretni szégyen-e?

29.
Bejaz ipek ile jazma ivlenmez, 
dejme hanem ile gönül ejlenmez, 
küstürdüm jareme gajri söjlenmez.

B. Jine-mi karlir jaijor,
Ruscün üstüne ? 
benim-de seferim var ah, 
gönül üstüne.

Hamamén üstünde var kütüb-hane, 
içerisen ráki iste mejhane, 
gider isen kuzum iste kerhane.

Fehér selyemmel kendő nem szőhető, 
akármilyen nővel a szív nem mulat; 
rózsám boszantottam, többé nem is szól.

R. Már megint hó esik-é,
Buscsuk városára ? 
nekem is egy utam van óh, 
a szívre.

A fürdő felett vagyon egy könyves ház; 
hogy ha rákit iszol, itten a borház ;
hogyha mész bárányom, itt a leányház.
/

30.
Beklijorlar seni cabu-cabujak, 
gel bezme hemen ğivanem, 
seki ver t aslar é jalla ;



II . SZE R E L M I D ALO K.

tin tin tini tini tin, 
tin tin a ğivan.

Jduru kuşlar gibi ğivu-civuğak, 
öter juvada ğivanem, 
dökü ver saclare jalla ; 
tin tin tini tini tin, 
tin tin a ğivan.

Várakoznak reád, rajta szaporán, 
gyere gyorsan közzénk ifjam, 
a köveket ugord, rajta; 
tin tin tini tini tin, 
tin tin óh ifjam.

Mint a fiók madár csirip csiripel, 
a fészekben szól, óh ifjam, 
a hajadat bontsd szét, rajta; 
tin tin tini tini tin, 
tin tin óh ifjam.

31.
Ben bir turna idim uçtum havaja, 
kanadém kéréldé düştüm ovaja, 
derdimi jüklettim bes jüz deveje. 
Bende-ki elemi ceküp giderim.

Her gün ben dalarda késié gezerim, 
jolum bulup göjnüm jaslé gezerim, 
asik gibi gözlerimi süzerim.
Asik olan gözlerinden belli dir.

Kara jazmés jazan kjatib jazémé, 
derd-u-gamdan acmadém ben gözümü 
güldürmedi felek benim jüzümü.
Beni güldür e ğek bari-/uda dir.

Daru voltam levegőbe repültem, 
szárnyam eltört, leestem a síkságra



276 N ÉPD ALO K .

fájdalmam öt. száz tevére ráraktam. 
Viselem a bubánatom, úgy megyek.

Mindennap hegyek közt télen sétálok, 
utam találva bús szívvel sétálok; 
mint szerelmes szemeim hunyogatom.
A szerelmest szeméről felismerni.

Jegyző feketén jegyzé írásomat, 
bú és bajtól ki nem nyitám szememet ; 
a sors nem nevettette meg arczomat. 
Engem csak az egy Isten nevetett meg.

32.
Ben jare jolladém bir gömüş tarak, 
tara zülüflerin gerdanéna brak, 
sanéna düser-mi sevüp-de brakmak.

Ben jare jolladém bir gömüs kasék, 
kasé’én içinde okunur asik, 
jare gitmek isterim jól dolasék.

Ben jare jolladém bir gömüş kutu, 
içine doldurdum envai koku, 
ben burada jazdém sen orda oku.

Jar bana jollamés bir j  e sil japrak, 
jaré sarmajénja almásén toprak, 
isterim jare gidejim jollar pek İrak.
Jar bana jollamés bir gömüş hilal, 
o jar benim olmazsa etmem hakkémé helal, 
isterim jare gidejim jollar pek zulal.

O jare giderken aldé bir jamur, 
ujkudan ujanmés gözleri mahmur, 
benim efendimin kaslaré samur.
Jine jesillendi karsé-ki dalar,
%astanén haléndan ne bilir salar, 
kalbém melub mahzun döşek kan âlar.
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A rózsámnak ezüst fésűt küldöttem, 
fésüld hajad, ereszd le a nyakadra; 
illik-é híredhez hogy szeress s elhagyj ?

A rózsámnak ezüst kanalat küldtem, 
kanálból a szerelmest olvasom ki ; 
szeretőmhöz mennék, az út bolyongós.

A rózsámnak ezüst szekrénykét küldtem, 
különféle illattal töltöttem meg; 
én itten írtam, te meg ottan olvasd.

A rózsám ezüst falevelet küldött,
mig lányt nem ölelek, föld be ne vegyen;
a rózsámhoz mennék, de messze az út.

Rózsám nekem egy ezüst ívet küldött,
ha ama lány enyém nem lesz, jogom nem engedem;
a rózsámhoz mennék, de árnyas az út.

A rózsámhoz mentemkor nagy eső ért, 
álmából felébredt, szeme álmoskás ; 
efendim szemöldöke nyusztprém fényű.

Megint kizöldűltek a szomszéd hegyek, 
egészséges mit ért beteg bajáról; 
szívem szomorú, az ágyam vért könnyez.

33.
Benim a'am gelir Izmir da'éndan, 
altun mektub gelir jár en jolundan, 
onu jazan jazamamés haléndan.

B. Saké bülbül sen ujandér jár érné, 
ben kéjamam sen ujandér esimi.

Jüz gurusa mintanénén şeridi, 
kesme terzi jüreğijim eridi, 
kücüğükten sértem sevdam var idi.
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Az ón agám jön a szmirnai hegyről, 
arany levél jön a rózsám útjáról; 
a ki írta, nem írhatta a baját.

R. Fülemüle te költsd fel a rózsámat, 
nem tehetem, te ébreszd fel páromat.

Száz garas a mentéjének szalagja; 
ne vágd szabó, a szivecském elolvadt, 
kis koromtól titkom és szerelmem volt.

34.
Benim jüküm havuğ dejil elma dir, 
gidijorum sen arkamdan âla dur, 
gizli gizli nameleri jolla dur.

B. Ali bej jarémé görmediniz-mi, 
geden jolğulara sormadenez-me ?

Evlerimin önü tavuk kümesi,
%os olur Gök-suda kebab jemesi, 
suja jollamijor hanem ninesi.

Sáré zejbek su jerlerde jaslanér, 
jâmur ja'ar silahlaré paslanér, 
bir gün olur deli gönül uslan er.

Odarnez odamez küçük odam ez, 
felek bize ters gijdirdi abam ez, 
dost sanérdék düşman imiş babaméz.

Az én terhem nem répa, hanem alma; 
ime megyek, te utánam sirdogálj, 
nagy titkosan szerelmes levelet küldj.

R. Ali bej nem láttad-é a rózsámat, 
menő utasoktól nem kérdezéd-é ?

A házamnak elején tyúk ketrecz van, 
jó  dolog Gök-szub&n pecsenyét enni, 
vízért nem küldi el őt a nagyanyja.
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Sárga zejbek e helyeken tanyázik; 
eső esik, fegyvere rozsdásodik; 
egy nap a bolond szív lecsendesedik.

Szobánk szobánk, a mi kicsinyke szobánk, 
a sors visszásán adta ránk gúnyánkat; 
apánkat barátnak hittük, pedig ellenség.

35.
Benim sevdiğejim bahçenin gülü, 
güzeli sevenler olmaz-me deli? 
jağmaktan uram,és járui én álé.

B. Ben bir ela gözlü járdán ejréldém.

Evlerimin önü ak gül a'ajé, 
dökülür japr d* é kalér a'a jé, 
ajeb ne dir bu sevdanén Hajé?

Evlerimin önü bajér-dér bajér, 
kojunun jediji cajér-dér cajér, 
bu sevdanén sonu haj ér-dér haj ér.

Benim sevdi jejim bahçede gezer, 
fistanén üstüne karanfil düzer, 
kücüjü seversen büjüjü küser.

Az én szeretőcském egy kert rózsája, 
a ki szépet szeret, nem lesz-e bolond ? 
fátyolából kitetszett arcza bíbora.

R. Én egy azúr szemű lánytól váltam el.

A házam eleje fehér rózsa fa, 
hull a levele, megmarad a fája; 
ugyan mi e szerelem orvossága?

Az én házamnak eleje hegyoldal, 
réti fű az, a mit a juh megeszik; 
eme szerelemnek vége boldogság.
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Az én szeretőcském sétál a kertben,
a ruhájára szegfűket tűzöget;
ha a kicsit szereted, a nagy bosszús.

36.
Bilejdim gijmezdim sade karalar, 
sol böjrümden cifte hançer jaralar, 
düştü göjnüm bulamadém çareler.

B. Bir meleksi gajet göjnüm ejlendi, 
son mohabbet fanéma kjar ejledi.

Ar d bağadan sijâ tütün tütijor, 
bahçesinde saké bülbül ötijor, 
ötme bülbül benim derdim jetijor.

Bir mahzunluk çöktü garib serime, 
bilmez idim jadlar gelmiş jerime, 
güvenmesin elinde-ki jaréna.

Ha tudtam vón’, gyászt nem öltöttem volna, 
bal mellemen páros handsár sebei ; 
szivem beteg, nem találtam irjára.

R. Angyalféle szivemet mulattatá,
utolsó szerelem használt lelkemnek.

A hátsó kéményen fekete füst száll, 
a kertjében panaszló fülmüle szól; 
ne szólj fülemüle, elég a bajom.
Szomorúság szállott szegény fejemre, 
nem tudtam volt, más jött az én helyemre ; 
meg ne haragudjék a rózsájára.

37.
Bir gemim var derjalaré dolasér, 
dolasér-da iskeleje janasér, 
benim jarém cétér-pétér ojnasér.

B. öpemedim sevemedim dojunfa.



II . SZ E R E L M I DALO K. 281

Bir gemim var j etkenleri kadife, 
sevdiğimin kéz-kardasé Şerife, 
sevda verdim ben bir sarlós herife.

Bir gemim var kapaklaré gömüşten, 
ben vaz geçmem bu sevdadan bu isten, 
benim jarem pek hazz eder ğümbüsten.

Bir gemim var arkasenda baléklar, 
bir sürü sultan önünde halajklar, 
ne dir bu naz ne dir bu calkajeslar.

Bir gemim var boju pek cok uzun-dur, 
kuzularé beslejen bu kojun-dur, 
güzellerin sözleri hep ojun-dur.

Bir gemim var denizlerde cok ojnar, 
geğeleri basénda fener janar, 
ben gidersem o jar beni cok anar.

Bir gemim var sálé verdim engine, 
pek müsgül-dür bulmak dengi dengine, 
sindi rabét güzel ile zengine.

Egy hajóm van, járja a tengereket,
járja járja, kikötőhöz közeleg ;
az én rózsám csattog-pattog játszadoz.

R. Nem győztem eleget szeretni, csókolni.

Egy hajóm van, vitorlája bársonyból, 
szeretőmnek lány testvérje Şerife ; 
bele szerettem egy részeg legénybe.

Egy hajóm van, a fedele ezüstből, 
nem mondok le szerelemről, e bajról ; 
a szeretőm örül a mulatságnak.

Egy hajóm van, utána megy a sok hal, 
egy csapattal szultán előtt rabszolgák; 
mit jelent az enyelgés, pajkos táncz.
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Egy hajóm van, hosszasága nagyon nagy, 
báránykáit táplálgatja ez a juh ; 
a szépeknek beszéde csupa játék.

Egy hajóm van, tengerben sokat játszik, 
éjjelenként lámpa ég a fejénél; 
ha én megyek, sokat emleget rózsám.

Egy hajóm van, sik tengerre eresztém, 
nagyon nehéz párjához párt találni, 
most csak a szépet s gazdagot tisztelik.

38.
Egy látásra nincs türelmem, 
a bensőm ég, el nem alszik, 
mit sem tud, a ki nem szeret.

R. Uj szenvedély sóhajomtól, 
ég Viddin a nyögésemtől.

Kertben rózsa tövisedett, 
nyakon kendőm szennyesedet^ 
hallám rózsám házasodott.

Ne bánts engem óh én szépem, 
szándékom az egekbe száll, 
se vétkem nincs, se hibám nincs.

39.
Bülbül olsam jine konsam dallara, 
akan cesmim jasé döndü sellere, 
âlâm seni gideni gurbet ellere.

B. insafa gel behej zalim insafa, 
ben majil-im o kaslar e kemana.

ikimizi bir odaja kojsalar, 
üstümüze altén kilid nursalar, 
bir geğeğik seni bana verseler.

Bir görüslen sabrém kalmaz, 
jaııijor denmem sönmez, 
bu aské cekmejen bilmez.

B. Jeni sevdalar ahémdan, 
janijor Vidin zarémdan.

Bahçede gül dikenlendi, 
kojnumda çevrem kirlendi, 
işittim jarém evlendi.

Alma güzel benim ahém, 
göklere cékar efkjarem, 
ne sudum var ne günahem.
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Sinden sora bize oldu olağak,
güzeller içinde kaidén kalağak, 
gajri var-me seni benden olajak İ

Ha fülmüle volnék ágra szállanék ; 
hulló könnyeim örvénnyé változtak ; 
veszlek téged megyek idegen földre.

R . Légy méltányos, óh kegyetlen, méltányos, 
megszerettem ez ív szemöldökű lányt.

Csak tennének kettőnket egy szobába, 
arany lakattal belakatolnának, 
egy éjjelre téged nekem adnának.

Ezutántól megesett már a nagy baj, 
a szépek közt egyedül te maradtál, 
van-e hát, a ki téged tőlem elvesz ?

B. Tazelendi eski gönlüm járásé, R. Megujhodott a szívem régi sebe, 
hic onulmaz gizli sinem járásé. Nem gyógyul be szerelmes keb

lem sebe.

Dá basénda céra jaktém 
janmadé,
kücüjükten garib basém 
gülmedi,
seni bana kimse lajik 
görmedi.

40.
Hegyen tüzelőt gyújtott 
nem égett,
kis koromtól szegény fejem nem 
nevetett,
téged hozzám méltónak ki 
sem látott.

Jesillendi Kjadhanenin 
çimeni,
geldi geéti güzellijin 
zemané,
zalim engel kesti benim 
amané.

Kizöldűlt a Kjadháné-nak 
a rétje,
jött és elmúlt a szépségnek 
ideje,
kegyetlen sors nem hallgatá 
sóhajom.

Engem ne rikass, hogy te is 
nevethess,

Beni alatma-ki sen-de 
gülesin,
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m aks udéna murádena 
eresin,
beni her gördükçe dajma 
bilesin.

Dadan hajladém kurdu, 
atém terledi durdu.

B. Kara biberim biberim, 
/irme* benim top sekerim, 
nasel edelim edelim.

Dâ bizim meral bizim, 
avğe dlar kus bizim.

Bu dada meral gezer, 
sadene tarar gezer.

Destemalimi kuruttum, 
sineni sinemd' ujuttum, 
adén bilirdim unuttum.

B. Jar emen al j  an aklar é, 
esimin bal dudaklare.

Â kezem sen djaur-sén djaur, 
dilin 8Öjler ğivil-joul, 
kac güzel karsemdan saul.

ibrişim kuşak kusanér, 
saca'éjere döşenir, 
kalkup öpmeje üşenir.

Hanem gülleri dillenmiş, 
dalenda bülbül ejlenmis, 
öper iken kederlenmiş.

hogy szándékod és czélodhoz 
elérhess,
hogy ha látsz engem mindig 
megismerhess.

41.

Hegyről elűztem farkast, 
lovam egyre izzadott.

R. Fekete borsóm borsóm,
hol van az én süveg czukrom, 
hogyan csináljuk csináljuk.

Hegy miénk meral miénk, 
vadász sir, madár miénk.

E hegyen meral sétál, 
haját fésüli sétál.

42.

A kendőm megszárítottam, 
kebled keblemen altattam, 
neved tudtam elfeledtem.

R. Szeretőmnek piros arcza, 
kedvesemnek méz ajaka.

/

Oh leány te gyaur vagy gyaur, 
nyelved össze vissza szól, 
fuss előlem szépem fuss.

Selyemből font övét övez, 
a rojtja a földre esik, 
felkelni csókolni restel.

Lány rózsája pettyesedett, 
ágán fülemüle játszott, 
csókoltában búslakodott.
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Dün geje kapum önünde, 
bir işaret olmade ; 
eridi jürekte ja'em, 
tende ğanem kalmade ; 
gizli gönül yasta olmuş, 
jar yat ér em sormadé.

B. Gel benim aslan gelislim, 
jar hanem ol sen benim.

Aj efendim a sultan em, 
kaimesem böjle nacar; 
o jar eme pek severdim, 
o zalim benden kaçar ; 
ajda bir selam verirdi, 
onu-da vermez geçer.

Edirne köprüsü tastan, 
sen cékardén beni bastan, 
ajerdelar küçük jastan.

B. Vuruldun-mu dujuldun-mu, 
bir güzele vuruldun-mu ?

Edirnenin minaresi, 
ezan okur zamparase, 
anasénén bir tanesi.

Elmanén bir jané jesil, 
at kolun boynumdan asér, 
şaryos-um dilim dolasér.

Elrnaje nazik sojarlar, 
içini taba kojarlar, 
o jaré benden sorarlar.

43.
Tegnap este kapum előtt, 
még csak egy jel sem történt; 
szívemben zsírom elolvadt, 
testben lelkem nem maradt; 
a szerelmes szív beteg lett, 
lány nem kérdé bajomat.

R. Jöjj oh oroszlán járásúm, 
jöjj leány légy szeretőm.

/

Oh efendim óh szultánom, 
enmagamra maradtam; 
a rózsámat be szerettem, 
a kegyetlen tőlem fut ; 
egyszer egy hóban köszöntött, 
azt se teszi, úgy megy el.

44.

Drinápolynak hídja kőből, 
te vetted el az eszemet, 
elválattak kis koromtól.

R. Szerettél-e, megtudták-e, 
egy szépet megszerettél-e ?

Drinápolynak mináréja, < 
imádkozik a korhelye, 
az anyának egyetlenje.

45.
Az alma egy oldala zöld, 
vedd karod, öleld át nyakam, 
részeg vagyok, forog nyelvem.

Almát finoman hámozzák, 
belét a tányérba rakják, 
a lányt tőlem kérik számon.
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B. Filğan filjana, 
gerdan gerdana, 
odalaré jan jana, 
mumlarc şamdana, 
anaséné urgana, 
babaséné ormana, 
/cor oZase kajn-ana, 
kézéné-da ver bana.

Entarisi biçim biçim, 
ben ölürüm senin icün, 
kazandeem senin icün.
İzin ver balek avéna.

Entarisi vl sacakle, 
biijün göjnüm pek mer akié, 
jaren köşkü üé direkli, 
izin ver kuşlar avéna.

Entarisi jesil boja, 
saramadem doja doğa, 
jan em aide bana suna, 
izin ver gejik avéna.

Evlerimin önü pazar, 
içinde josmalar gezer, 

fesin ejri percem döker.

B. Vaj bala böjle dem olmaz, 
pasam öjle dem olmaz, 
ben gülü deste báládé ni, 
deste-beste báládéin.

Dün geğe jar hanesinde, 
o söjledi ben áladé m, 
ben aüjledi m jar áladé.

R. Findzsa findzsához, 
a nyak a nyakhoz, 
a szobák egymás mellett, 
a gyertyák a tartóban, 
az anyját a kötélre, 
az apját az erdőre, 
vakuljon az anyósa, 
a lányát meg nekem add.

46.
Felöltője sok fajtájú, 
meghalok én te miattad, 
keresményem te miattad.
Adj engedélyt halat fogni.

Felöltője piros rojtú, 
ma a szívem be nyugtalan, 
rózsám köskje három árboczú. 
Adj engedélyt madár fogni.

Felöltője zöld festéses, 
unos-untig nem öleltem, 
lelkem vette adva véve,
Adj engedélyt őzet fogni.

47.
A házam eleje vásár, 
benne bájosak sétálnak, 
fezed görbe, üstök lelóg.

R. Oh gyermek, így el nem lehet, 
pasám így idő nem telhet, 
rózsát csokorba kötöttem, 
csokor-bokorba kötöttem.

Tegnap éjjel a rózsámnál, 
ő szólott én pedig sírtam, 
én szólottám a rózsám sirt.
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Evlerimin önü kaja, A házamnak eleje kút,
kujudan çekerler suju, a kútból húzzák a vizet,
sevgilimin eski huju. a rózsám régi szokása.

48.
Evlerimin önü sokak dolasér, 
kaldér salvaréné camur bulasér, 
pembe kollaréné bojnumdan asér.

B. Âlajup çalama barem janik-tér, 
giremem kojnuna el ujanék-tér.

Evlerim evlerim jiiksek evlerim, 
içinde oturur göjnüm ejlerim, 
vefasiz capkéné sarup nejlerim.

Evlerimin önü jüksek kaldér em, 
kaldér énidan düştüm beni kaldér én, 
pembe şalvar sékmés bejaz baldérén.

Házam előtt csavarodik az utcza, 
emeld a bugyogót, sár ragad reá, 
rózsa karjaiddal öleld nyakamat.

R. Ne sirdogálj mert a bensőm nagyon ég, 
át nem ölelhetlek, mert más ébren van.

Házaim, házaim, magas házaim, 
benne ülök, a szivem mulattatom, 
hűtlen hitványt ölelek át, mit tegyek.

A házam előtt a magas kövezet, 
kövezetről estem, emeljetek fel, 
rózsa nadrág szorítja fehér lábszárad.

Ezirgjandan Kemahtan, 
jár gelir ojnamaktan, 
kéz ellerin kabarmés, 
tej calup ojnamaktan.

49.
Ezingjánből Kemahböl, 
rózsám jön a játszástól, 
lány a kezed feldagadt, 
dobjátszás s mulatástól.
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B. Vaj dalar dumanlé dalar, 
silüda jár em dlar; 
diama ninem diama, 
al gijiip kara balama ; 
ben gidersem gelirim, 
ar dem sera- diama.

Ezirgjanda bir kus var, 
kanadénda gömüş var, 
gitti jarem gelmedi, 
elbet bunda bir is var.

Al cohanén haséné, 
islettim jakaséné, 
tavlada kér at kişner, 
istijor a'aséné.

Ezirgjanén deresi, 
hajié çeker arasé, 
ibişimin kér até, 
carséda tellal elinde.

Feracemin al jakasé, 
teftişler vurdu makasé, 
eli dibinden kopásé.
A l ferağe mor ferağe, 
jakamdan düştü ferağe.

Ferağ emi gijemedim, 
Kjddhaneje gidemedim, 
ben j ar érné göremedim.
Al ferağe mor ferağe, 
gözümden diistü ferağe.

Ferağ emin ar d eteji, 
jahudinin mor ipeji, 
teftişler carsé pahteji.
Al ferağe mor ferağe, 
bojnumdan diistü ferağe.

R. Ej hegyek ködös hegyek, 
hazámban szeretőm sír; 
ne sírj én anyám ne sírj, 
pirost öltve gyászt ne köss; 
ón ha megyek megjövök, 
én utánam te ne sírj.

Ezirgjanb&n madár van, 
a szárnyában ezüst van, 
elment rózsám nem jött meg, 
valami van a dologban.
Vedd a szövet finomját, 
kivarrattam gallérját, 
ménesben szürke ló nyerít, 
akarja a gazdáját.

Ezirgjánn&k a völgye, 
nagyon hosszú a köze,
Ibisim szürke lova, 
vásáron az árusnál.

50.
Felöltőm piros gallérja, 
a csendbiztos megollózta, 
keze tőből szakadjon ki. 
Piros öltő viola öltő, 
galléromtól leesett az öltő.

Felöltőm nem ölthettem fel, 
Kjádhánéba nem mehettem, 
a rózsámat nem láthattam. 
Piros öltő viola öltő, 
szememről leesett az öltő.

Felöltőmnek hátsó széle, 
zsidó viola fonala, 
csendbiztosok vásár kutyái. 
Piros öltő viola öltő, 
nyakamról leesett az öltő.
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51.
Fistanakisi salkém sacak, 
sol böjrüme girdi pécak, 
beni vuran bir jumurğak.

B . Ac oda j é  kabada] é, 
girefejim ben; 
sabér ejle benim jarém, 
büjüğejim ben.

Fistanakisi biçim biçim, 
ölijorum senin icün, 
bir şeftali basen icün.

Fistanakisi a'ér atlas, 
atlasa ijneler batmaz, 
benim jarém bensiz j  atmaz.

Fistanakisi safé bejaz, 
gefeler gündüzden ajaz, 
sakén bana etme nijaz.

Geğe gündüz intizarları, 
bir mürada ermedim; 
cok güzeller sevdim amma, 
bir vefasén görmedim.

Oturmuş göbek taséna, 
baslamés terlemeje ; 
acmés basé döktü sacé, 
basladé taramaca.

A] efendim a sült an ém, 
gül dibinde nar biter; 
jiirejimde ateş var-dér, 
hem janar-da henı tüter.

Köntöskéje lobogós rojt, 
bal mellembe ment be a kés, 
egy nyomorult ölt meg engem.

R. Nyisd ki szobád ej levente, 
hadd megyek én be ; 
légy én rózsám türelemmel, 
majd megnövök én.

Köntöskéje különféle, 
én meghalok te miattad, 
egy csókot adj életedre.

Köntöekéje nehéz atlasz, 
az atlaszba nem megy a tű, 
rózsám nálam nélkül nem hál.

Köntöskéje tiszta fehér, 
éjjel hűvösb a nappalnál, 
vigyázz nekem ne rimánkodj.

52.
Éjjel nappal várakozva, 
egy czélhoz nem értem el ; 
sok szépet szerettem ugyan, 
de egy hívet sem láttam.

Reá ült a köldök-kőre, 
izzadozni kezdett el; 
fejét fedé haját bontá, 
fésülködni kezdett el.

O efendim ó szultánom, 
rózsa tövén gránát n ő ; 
tűz vagyon az én szívemben, 
ég és füstöl egyszerre.

Kúnos, O s z m á n - t ő r .  n é p k ö l t .  gyűjt. I I . 19
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53.

Hamamén kabusu vuruldu, 
iéerije meğlis kuruldu.

Hamamén göbek taslar é, 
Fehminin keman kaslaré.

Darélérsa darélsén, 
hamamğe tellak sâ olsun.

Su hamamdan cékan bir taze, 
elinde altén jelpaze — ajol.

Hamamğenen bójalé şadlaré, 
Fehminin hilal gibi kaélaré.

B. Hamamgé Fehmije vuruldu, 
Fehmi hamamğeja vuruldu.
Ajol ajol al beni, 
al sinene sar beni —  ajol.

Fürdő ajtaja beverődött, 
belől mulatság rendeződött.

A fürdő köldök-kövei,
Fehmi íves szemöldöki.

Ha haragszik haragudjék, 
fürdő szolga egészséges legyen.

E fürdőből ifjú jön ki, 
kezében arany legyező —  no te.

A fürdősnek festett hajai,
Fehmi ujholdnyi szemöldöki.

B. A fürdős Fehmibe szeretett, 
Fehmi a fürdősbe szeretett.
No te legény végy engem, 
kebledre ölelj engem —  no te.
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Havuz basénda gülleri, 
sakér öter bülbülleri, 
jarém cétér-pétér dilleri.

B. Askéna jandé'ém gelijor, 
sineme sarde ém gelijor.

Havuz basénda bir testi, 
dost ne j aman rüzgjar esti, 
sevdijim selamé kesti.

Havuz basénda bir selvi, 
selvinin japra'é telli, 
sevdijim bir urumelli.

54.
Medenczefőn a rózsái, 
dalló szóló fülmüléi, 
rózsára szépen szóló nyelve.

R. Jön a kit én megszerettem, 
jön, kit szívre szorítottam.

Medenczefőn egy korsó, 
barátom be gonosz szél fútt, 
szeretőm megszűnt köszönni.

Medenczefőn cziprusfa, 
cziprus levele sávos, 
rózsám ruméliai.

55.

iki turnam gelir allé karaié, 
birisini şahin vurmuş jár álé, 
o jauruja sorun aslé nereli.

inme turnam inme sen bu pénara, 
av$é tuzak kurmuş, var jolun ara, 
jümlemizin isin M  evlam kajéra.

inme turnam inme burda kés olur, 
böjle kalmaz, elbet sonu yo s olur, 
bastéjjé'ém jerler donar tas olur.

inme turnam inme yaber sorajém., 
kanadén alténa name sunajém, 
nazlé jananémdan yaber alajém.

Két gólyám jön pirosas és feketés, 
az egyikét sólyom bántá, sebesült, 
amaz ifjútól kérd hogy hová való.

Ne szállj gólyám, ne szállj le e forrásra, 
vadász lest állított, menj utad kövesd, 
mindnyájunknak dolgát Isten őrizze.

19*
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Ne szállj gólyám, ne szállj le, itt most tél lesz, 
így nem marad, a vege majd csak jobb lesz, 
a hely hová lépek, meg fagy, kővé lesz.

Ne szállj gólyám, ne szállj le hadd kérdjek hírt, 
szárnyad alá hadd dugjak egy levelet, 
kedves szeretőmtől hadd halljak én hírt.

56.
İndim gittim Dijarbejrin Száltam mentem Diárbekir
düzüne, síkjára,
sürmeler çekilmiş ela festéket vont az azúrkék
gözüne, szemére,
ujusam ujansam baksam aludnám ébrednék néznék
jüzüne. arczába.

Jale enda kişniş ile Kendőjében czukorka és
badem var, mandola,
pek salenma, aramézda ne mozgolódj, mert közöttünk
adam var, ember van,
seni benden, beni senden téged tőlem, engem tőled
eden var. fosztó van.

Dijarbejrin kalesi var, Diárbekírnek vára#van,
düzü var, síkja van,
gerdanenda top-top olmuş a nyakában felcsomódzott
inji var, gyöngye van,
benim dilber senden gajri nekem bájos náladnál más
kimim var. kim is van.

[jöjjön,
. Söjlemenam hane Siraze gelsin, R. Szólj a hátinak Sirázba
gündüz ba'a, geğe ota'a gelsin. nappal kertbe, éjjel lakomba

jöjjön.
57.

Didim gittim has bayceje Lementem szép kertbe, hittem
jól sandem, azt hogy út,
aj a'é ma diken batté lábamba tövis ment, hittem
gül sandem, hogy rózsa,
el olunu ben kendime más fiáról azt hittem hogy
jár sandem. szeretőm.
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Halimének udvarában 
tengeri, .1:  3
Halimét a jövő menő 
harapja,
Halimém a katonáknak 
a foglya.

Hatimenek udvarában 
mozsara,
Halimé nek a köldöke 
birsalma,
Halimé nek mint a márvány 
a szive.

B. Lelkem Halimém mindenütt 
takaros,
ragyogót szeretni bejem 
be könnyű.

indim jarém bahçesine jól sandém, 
el uzattém konğesine gül sandém, 
el kéz éné ben kendime jár sandém.
Bir a ja j éh kéz a gönül verdim ben.

Keten gölmek gül vüjuda gijilmez, 
kasa gőze bakmajilen dojulmaz, 
sana gönül verdim, gerü alénmaz.
Bir meleksi kéza gönül verdim ben.

Evlerimin önü jol-dur gedilmez, 
dar kafeste güzel çirkin seçilmez, 
sise dolu amberije içilmez.
Kömür gözlü kéza gönül verdim ben.

Mentem rózsám kertjébe útnak hittem, 
kezem nyujtám, bimbót rózsának hittem,

Hatimenin havlasunda
méséré, ........
Halimeji gele?ı gecen 
éséré,
Halimem-de nizamlar én 
jesiri.

Hatimenin havlusunda 
dibeji,
Hatimenin a jva gibi 
göbeji,
Hatimenin mermer gibi 
jüreji.

B. Jaurum Hatimem her jané 
alajlé,
jalabék sevmesi bejim 
kolajlé.
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más leányát az én rózsámnak hittem.
Csodálatos lánynak adtam szivemet.

Rózsa testre len inget nem ölthetni, 
szem s szemöldököt csak nézni nem elég; 
szívem adtam, vissza már nem vehetni.
Angyal lánynak adtam én a szivemet.

Házam eleje út, nem járhatni át,
szűk kalitban szép s csúnyát meg nem ismerhetni,
teli palaczk amberit nem ihatni.
Szén szemű lánynak adtam a szívemet.

59.

Inem gidem âlar Urum eline, 
nergizi koklajém gülün jerine, 
köleji sarden-mé bejin jerine ?

B. Geliéi aslan gelisli, 
kendi perişan ; 
ağeba ifla olur-mu, 
bejimle konuşan ?

Inem gidem âlar dalar basena, 
değirmenler döndürejim gözüm jaséna, 
bana verdijini verme kullar basena.

Inem gidem âlar jolda durajem, 
gelene geéene âbej sorajem, 
devre verenlere jarern dejejim.

Bejimi görmüşler vezir köşkünde, 
bejimin sevdase var-dér üstünde, 
gündüz hajalémda geğe düşümde.

Szállók megyek agák Ruméliába, 
nárczist szagolok rózsa helyébe, 
rabszolgát öleltél-e bej helyébe?

R. Járása mint oroszláné, 
maga észbontó;
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vajon szerencsés lesz-é, 
a ki bejemmel beszél?

Szállók megyek agák hegy tetejére, 
malmokat forgatok a könnyeimmel, 
a mit nekem adtál ne add szolgának.

Szállók megyek agák, iiton megállók, 
jövőtől menőtől bátyám kérdezem, 
a ki kendőt ad, azt rózsámnak mondom.

A bejemet látták vezir kösk)ében, 
a bejemen ott van a nagy szerelme, 
nappal képzeltemben este álmomban.

60.
Istambulda — gelinim aman —  
uzun carséy
dükjanlaré —  gelinim aman —  
karáé karáé\
ne istersin — gelinim aman —  
iste carsé.

B. Citetik pitetik —  haném aman —  
konusalém,
ajvalékta — haném aman — 
bulusalém.

Caja vardém —  hanem aman —  
caj geçilmez,
suja baktém haném aman — 
su iőilmez,
nazlé járdán —  haném aman — 
váz geçilmez.

Evleri var —  kezem aman — 
iane %ane, ■ > —
benleri var — kezem aman — 
tane tane, —
ben kül oldum—  kézéin aman —  
jana j  ana.
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Isztambulban —  ugyan arám — 
hosszú bazár,
a boltjai — ugyan arám 1— 
átellenbe,
a mit akarsz — ugyan arám — 
itt a bazár.

R. Csitetik pitetik —  ugyan asszony —  
beszélgessünk,
birsalmásban —  ugyan asszony — 
találkozzunk.

Vízhez mentem —  ugyan asszony — 
át nem kelhető, j  
vízbe néztem —  ugyan asszony — 
víz nem iható,
hamis lányról —  ugyan asszony — 
le nem mondhatni.

Házai vannak —  ugyan lányom —  
egy sorjában,
anya jegye —- ugyan lányom — 
egy egy darab,
hamuvá lettem — ugyan lányom — 
égve égve.

6 1 .
Istambuldan —  aman —  ajva dejil,
—  jaurumda —  nar gelir ;
inğe fistan —  aman —  top memeje,
— jaurumda —  dar gelir;
bu gençlikte — aman —  ölüm bize,
— jaurumda —  zor gelir.

Istambuldan—- aman — aldérajém,
—  kuzumda — fezini; 
nerelerden —  aman — isıdejim,
— kuzumda —  sesini ;
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cok aradém —  aman —  bulamadem,
—  kuzumda —  esini.

Avropadan — aman — ismarladém,
-— jaurumda —  bir kutu;
ici dolu — aman — miski-amber,
— jaurumda —  gül koku ;
gitti jarem aman — aide beni, 
--^jaurumda —- bir korku.

B. Jansén İzmir — aman —  demir jolu,
—  kuzumda —  kül olsun;
beni j ardan —  aman —  aj ér anlar,
—  jaurumda —- kör olsun.

Isztambulból —  óh jaj —  nem birsalma,j
—  a fattyumnál — gránát jön ; 
vékony ruha — óh jaj —  kerek mellnek,
—  a fattyumnál — nagyon szűk;
ily ifjanta —  óh jaj — halál nekünk,
—  a fattyumnál — be nagy baj.
Isztambulból —  óh jaj —  én vétetem,
—  bárányomnál — a fezét; 
merről —  óh jaj —  hallgassam én,
—  bárányomnál —  a hangját;
be kerestem —- óh jaj —  nem találtam,
— fattyumnál —  a párját.

Európából — óh jaj —  rendeltem meg,
— a fattyumnál —  egy szekrényt; 
belül tele —  óh jaj — mosusz ambra,
—  a fattyumnál —  rózsa szag; 
elment rózsám —  óh jaj —  előfogott
—  a fattyumnál — félelem.

jR. Égjen Szmirna óh jaj —  a vasútja,
' — bárányomnál — hamuvá legyen; 
a rózsámtól —  óh jaj —  elválasztó, 

v—  a fattyumnál —  vak legyen.
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6 2 .

Istambulun karsésénda Isztambullal átellenben
Galata, Galata,
cek kajékcé götür bizi evezz csónakos vigy minket
Balata, Balatra,
ne %os olur mastikajle m»ly pompás lesz masztikáwal
salata. saláta.

Çekmecemin anahtar i A fiókomnak a kulcsa
alténdan, aranyból,
bir jar sevdim, asker oldu szeretőm volt, katona lett,
baytemdan, óh sorsom,
sultan Hamid binler jasa Hamid szultán soká éljen
ta/tenda. a trónján.

Çekme Cemin anahtar i A fiókomnak a kulcsa
gömüşten, ezüstből,
sindi geldi benim jar em mostan jött meg szeretőm a
Cümbüşten, lakomából,
jeter arték, ben vaz geçtim elég már, én lemondtam e
bu isten. dologról.

Kordonumun sera sera A lánczomnak egy sorjában
taéé var, köve van,
bir omuzdan bir omuza egy vállától másig vállig
saâe var, haja van,
sevdale-der efelerin a fő efe szerelmes lett,
basé, jar. szeretőm.

B .Ojnasérbaléklar deniz dalgalé, R. Halak játszanak, hullámos a
tenger,

bu jel zejbeklerin basé sevdalé. ez évben az első zejbek szerel
mes.

63.
Sztambulnak a Kjádhánéja, 
hogyan szülte őt az anyja, 
szeretőm a gyöngy darabja.

Istambulun Kejtanesi, 
nasél do'urmus anasé, 
sevdijim dir dür tanesi.
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B. Kücük büjiik hanem, R. Kicsiny asszony nagy asszony, 
nem kell ezt tenni; 
ra/tival együtt bort, 
nem kell inni.

etmemeli dir ; 
ráki ile sarab, 
icmemeli dir.

Istambulun sokaklar é, 
karsé karsé konaklaré, 
al al olmus janaklaré.

Sztambulnak az utczái, 
átellenben palotái, 
túli pirosak orczái.

Istambulun kés geğesi, 
pek güzel dir ejlenfesi, 
edalim bir gül konğesi.

Sztambul téli éjczakái, 
szépek a mulatozási, 
a szeretőm rózsa bimbó.

64.

Izmirin içinde kurulur pazar, 
kaldér Jistanéné değmesin nazar,
Izmirin güzeli jélda bir azar.

B. Var git ölan dolaş çimen üstüne, 
indir fino fesin bir jan üstüne.

izmirin içini duman bürüdü, 
herkes sevdijinı aide jürüdü, 
benim sevdiğijim sunda bir idi.

izmirin arkasé Ajdin da é-dér, 
sensiz seker jesem bana a'é-dér, 
sevdim seni ölan sözün sa'é-dér.

izmirin jollaré islemez oldu, 
benim-de kér atém kişnemez oldu, 
bende bu ajrélék islemez oldu.

Szmirna belsejében bazárt állítnak, 
emeld szoknyád hogy tekintet ne érjen, 
Szmirna szépe egy évben egyszer mulat.

R. Nosza menj legény, bolyongj a réteken, 
csapd félre a finom fezed féloldalt.
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Szmirna belsejét füst borította el, 
mindenki rózsáját vette, úgy ment el, 
az én szeretőcském itt egyetlen volt.

Szmirna háta megett Aj din hegye van, 
nélküled ha czukrot eszem, méreg lesz, 
szerettelek ifjam téged, igaz szó.

Szmirna útjai járatlanok lettek, 
az én szürke lovam sem nyerít többé, 
az elválás bennem nem bánt már többé.
, • .. . . HT

65.
Jeni bahar cajér çimen üstüne, 
hançer almés sevdiğijim destine, 
o güzelin bana bilmem kasdé ne.
Bizi baresteran diller öjünsün.

Benim jarém her birile ojnamaz, 
sevdasile 30sup 30sup kajnamaz, 
o nazlem-da bana küsmüs söjlemez.
Bizi baresteran diller öjünsün.

Istambuldan alderajém fesini, 
nerelerden isidejim sesini, 
a jen on dördüne benzer resimi.
Bizi baresteran diller öjünsün.

Ismét tavasz lett a rét és fü felett, 
handzsárt vett a szeretőcském kezébe, 
nem tudom hogy mi velem a szándéka.
A minket békítő nyelv dicsekedjék.

A szeretőm mindenkivel nem játszik, 
szerelmével habzik habzik, fel nem forr, 
a hamisom megneheztelt rám, nem szól.
A minket békítő nyelv dicsekedjek.
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Sztambulból vetetem neki a fezét, 
merről is halljam meg én az ő hangját, 
képe mint a holdnak tizennegyede.
A minket békítő nyelv dicsekedjék.

66.
Jeni cékma basmalar var ne bója ? 
ister al gij ister gez bojdan bója, 
hey güzeller heves eder bu jola.

B. Bulusalém ajnağelar içinde, 
zefk edelim kalpakcélar içinde.

Ajnağelar ici parél-parlijor, 
al topukta ğanfes şalvar parlijor, 
benim jarem gizli selam jollijor.

Bir inğeğik duman tüter bağadan, 
benim jarem destur alın és lıoğadan, 
bir geğeğik izin al gel koğadan.

Uj divatú kendők vannak mily színben? 
vagy pirosat végy, vagy járj mindenfelé, 
minden leány ez után kívánkozik.

R. Találkozzunk a tükör-árulók közt, 
mulatozzunk a kalap-árulók közt.

A tükör-árulóknál minden fénylik, 
fehér bokán kanavász nadrág fénylik, 
a szeretőm titkos üdvözletét küld.

Vékony füst füstöl ki a kéményből, 
a rózsám engedélyt vett a hodsától, 
egy éjre végy szabadságot uradtól.

67.

Jesil gijmiS bütün dalar, Zöldet öltöttek a hegyek,
ağeb nicün bülbül âlarî vajon mért sír a fülmüle?
bahar gelmiş sular cálar. tavasz megjött, víz csergedez.
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Gel gidelim jauru kuzu, 
jók bu da'én hic bir düzü, 
kes burada doru sözü.

Sivas jolun geğe geçtik,
ağe tatlé sujurı iâtik,
biz bu jardan vaz-mi geçtik ?

Gyere menjünk kis bárányka, 
nincs e hegynek semmi síkja, 
hagyd abba itt az igaz szót.

Szivász útján éjjel jöttünk, 
keserű s édes vizét ittuk, 
e rózsáról lemondtunk mi ?

Jesillikte otururken, 
jare bade doldururken, 
sevdijimi gezdirirken.

6 8.
A mint zöldben üldögéltem, 
rózsám poharát töltöttem, 
szeretőmet sétáltattam.

indim tabanén joluna, 
baktém sa'éma soluma, 
telli kursun sol janémda.

Hegyalja útjára mentem, 
jobbomra balomra néztem, 
csíkos golyó bal felemben.

Talikamdan kanlar akar, 
jiimle alem bize bakar, 
telli kursun jürek jakar.

Vér folyik a taligámból, 
egész világ mi reánk néz, 
csíkos golyó szívet éget.

69.
Jine aksam oldu basté karalar, 
oturmuş sevdiğim zülfün tavalar, 
herkes almés sevdiğini niğeler.

Sastém jolun hangisine varajém, 
hem varajém türlü hatlar sorajém, 
üc dilberin hangisini sarajém.

Duman cÖkmüé kar joluna, seçilmez, 
nazlé jarén edaséndan geçilmez, 
bile bile hasret zehri içilmez.

Jine aksam oldu basté karalar, 
jarém aské ğijerimi paralar, 
jok-mu dostlar buna hic bir 6areler ?

B. Sevdiğim akléma gelir, 
janarém dost janarém.



II . SZE R E LM I DALOK.

Ismét este lett, sötétség ránk lepett, 
ült a szeretőm, a haját fésüli, 
mindenki rózsáját vette, mennyien.

Megzavarodtam, melyik úton menjek, 
menjek, különféle dolgot kérdezzek, 
három bájosnak melyikét öleljem.

Köd borúit hó útjára, nem láthatni, 
kaczér lány hamisságától nem járhatni, 
tudva, elválás mérgét nem ihatni.

Ismét este lett, sötétség ránk lepett, 
rózsám szerelme a bensőm széttépi, 
nincs-é barátim ez ellen orvosság ?

R. Szeretőm az eszembe jut, 
égek barátaim, égek.

70.
Jine gördüm gerdanında bir nisan, 
nişane gördükçe oldum perişan, 
dua ejlem ben jaremla kavusâm.

Keten gömlek gijer teninden nazik, 
kolunu séktérmés elmaz bilezik, 
jerine dühnejen gonüle jazék.

Evlerimin önü ebem-gümeği, 
termana termana céktém jamağe, 
sizde-mi bulunur gönül ilajé ?

Ismét láttam a nyakában egy jelet, 
e jelet látva az eszem zavart lett, 
imádkozom, találkozzam rózsámmal.

Len inget visel, véknyabb a testénél, 
karjait gyémánt karperecz szorítja, 
a helyébe nem eső szívért be kár.
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A házam eleje mályva, 
kapaszkodva fel értem én a dombra, 
van-é tinálatok szív orvossága ?

Jine ilkjaz oldu ej, 
neme gülejim ? 
akéttém gözümün jasen, 
nejle silejim ?

Ben jár eme kajb ettim, 
arar gezerim ; 
ben jár érné bulma? a, 
sorar gezerim.

Ne gezersin a bülbül, 
ucan ovada ; 
kanadlarém kerélde, 
kaidem pijade.

Ateşim janmadan, 
tütünüm tüter ; 
viran bahçelerde, 
bülbüller öter.

Jine sevdiğejim 
göjnüne ujdu, 
ğereme kesildi 
gözlerin ejdi, 
üc toptan mintane 
gündeje gejdi.

B. Alderdem elimden 
urumelliji, 
âifte benliji.

71.

Ismét előnyár lett ej, 
miért nevetek ? 
hullattam a könnyeim, 
mivel törüljem?

A rózsám elvesztettem, 
megyek keresem; 
a rózsám megtalálni, 
megyek kérdezem.

Mit sétálsz óh fülmüle, 
repülő síkon; 
a szárnyaim eltörtek, 
gyalog maradtam.

A tüzem nem ég még, 
és már füstölök; 
pusztuló kertekben, 
fülemüle szól.

72.
Szeretőcském ismét 
a szivének hitt, 
megbünhödött érte 
szemeit süté, 
három vég mellényét 
naponként ölté.

R. Elvették kezemből 
a ruméliait, 
pár anya-jegyűt.
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Darağek sokáé 
duman bürüdü, 
herkes sevdijini 
aide jürüdü, 
benim sevdiğejim 
burda bir idi.

B. Aldérdém elimden 
urumelliji, 
keman kaslé jé.

A keskenyke utczát 
füst borította, 
mindenki babáját 
vette és úgy ment, 
az én szeretőcském 
itt egyetlen volt.

R. Elvették kezemből 
a ruméliait, 
ív szemöldökűt.

Tepeler tepeler 
jüksek tepeler, 
orda jâmur ja9ar 
burda serpeler, 
kula9éna takmés 
zümrüd küpeler.

B. Aldérdém elimden 
urumelliji, 
bal dudakléjé.

Dombocskák dombocskák 
magas dombocskák, 
ottan eső esik 
itten permetez, 
fülébe illesztett 
smaragd függőket.

R . Elvették kezemből 
a ruméliait, 
a méz ajakút.

73.
Jine toparlandé da9én dumané, 
bir güzelin kaidé ayd-u-amané, 
sindi geldi sarélmanén zemané.

Behej camlar camlar sakézé damlar, 
bir güzele gönül verdim adamlar, 
görmejeli jaré gözüm kan âlar.

Alér kar kejini cékar saraja, 
dibaler bicejim o selvi boja, 
sérma uçkur isler ğanfes şalvara. 

B. Âla kuzum âla, 
ben jandém âla ; 
ask oduna jandém, 
ğijerim dâla ;

K ú n o s , O s z m â n - t ö r .  n ó p k ö l t .  g y ű j t .  K . 2 0
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aman esim aman, 
serma gömüşüm ; 
ak gerdan altenda, 
kaidé bir dişim.

Megint össze gyülemlett a hegy köde, 
egy szépnek maradt meg az ígérete, 
most jött meg az ölelkezés ideje.

Hej fenyőfa, fenyő mézgája csepeg, 
egy szépet szerettem meg óh emberek, 
miót’ rózsám nem látóin, szemem vért sír.

Veszi fehér ruháját megy szerájba, 
ruhát szabok én a cziprus termetnek, 
arany madzagot készít bugyogóhoz.

R . Sírj én bárányom sírj, 
én elégtem sírj; 
szerelem tüzébe égtem, 
fúrd át bensőmet; 
óh jaj párom óh jaj, 
finom ezüstöm; 
a fehér nyak alatt, 
maradt egy fogam.

Jük alténda kaidé para 
kesesi,
aldé beni su çoğu un 
t ásásé,
öpmek bilmez kocmak bilmez 
hasasé.

Gel gidelim su jokustan 
asa* é,
bes füze dir belinde-ki 
kusa! é,

74.
Holmi alatt maradt a pénzes 
erszény,
megvett engem e gyermeknek 
búbaja,
nem tud csókolni szeretni, 
sülyedjen.

Gyere menjünk e meredek 
alája,
öt százat ér a derekán 
az öve,
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ninni ninni dejejim su 
coğu’a.

Gider ojnar, gelir jüke 
dajanér,
aksam jatar saba olur 
ujaner,
hej a'alar buna ğan-me 
dajanér ?

Aksam olur jemejini 
jejemez,
sabâ olur salvaréné 
gijemez,
el janénda jarém var-dér 
dej emez.

Gel gidelim su karsé-ki 
bayceje,
kér mézé gül devşirelim 
boycaja,
anam babam tama etmiş 
akceje.

Jüksek kâvelerde 
lambalar j  anar, 
her kulun baséna 
deölet-mi konar, 
kişi sevdijine 
böjle-mi janar ?

Jüksek kâvelerde 
kâve pişirir, 
o pamuk ellerle 
finğan devşirir, 
kişi sevdijine 
janak şişirir.

gyermek-dalokat mondjak e 
gyereknek.
Megyen játszik, jön ládának 
neki dől,
este lefekszik, ha reggel van 
fel kel,
nos agák, hát kiállja ezt 
a lelkem ?

Estidején ételét nem 
eheti,
reggel lesz, a nadrágját 
nem öltheti,
más mellett a szeretőm, nem 
mondhatja.

Gyere menjünk a szemközti 
kertekbe,
piros rózsát szedegessünk 
csomóba,
anyám apám fukarkodtak 
a pénzben.

75.

Magas kávéházban 
égnek a lámpák, 
mindenki fejére 
boldogság száll-e, 
ember babájáért 
vajon így ég-e?

Magas kávéházban 
kávét forral ő, 
pamuk kezeivel 
findzsát szed össze, 
a kit a szív szeret 
csókra ajkat nyújt.

2 0 *
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Jüksek karelerde Magas kávéházban
portokai sojar, narancsot hámoz,
portokai rengine a narancs szinére
şalvaré bojár, nadrágát festi,
kiéi sevdiğine ember babájáért
böjle-mi janar ? vajon így ég-e?

Kar én ja  karénja
/

Oh te hangya hangya
kara karénja, fekete hangya,
anam-da gelijor az anyám is jön
gelin görün je, menyét meglátva,
nasél sabr edem hogy legyen türelmem
engel ölünje ? e baj láttára?

B. Kör olsun sürünsün 
haji Mustafa ; 
dün geje kojnunda 
sürdüğüm sefa.

R. Vakuljon meg, nyomorogjon 
hadsi Musztafa, 
tegnap éjjel karjában 
a mulatozás.

76.

Jüje dalar basen meşk]en ejledim, 
derdim cok-tur halem kime söjlejim, 
ej efendim ben bu dertten ölejim.

B. Ko desinler dertli ölmüş görenler, 
sükr eğlesin müradena erenler.

Vardem baktém sarajénda sesi var, 
mejlis kurmuş sofrasenda nesi var, 
jar kara gijmis benim cün jasé var.

Hattat-me-der odasenda okújáig 
bülbül-mi-dir juvasenda sakijan ? 
kolu kopsun su sijahé dokujan.

Magas hegy tetejét tettem lakommá, 
sok a búm, kinek mondjam el a bajom, 
ej efendim, e bútól meghalok én.
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R. A ki látja mondja: bujában meghalt; 
köszönjék meg, a kik czeljukat érték.

Mentem néztem : szerájában hangja van, 
társaság van, asztalánál mije van ; 
rózsám gyászt öltött, miattam gyásza van.

Szépíró-e szobájában olvasó, 
fülemüle-e fészkében panaszló ? 
karja szakadjon a ki feketét sző.

77.
Kajszerinek a szobái 
bélyegesek,
kis koromtól az én fejem 
veszekedős.

Kajszerinek tűzhelyei 
csavargósak,
Szulejmánnak a szarvait 
le kell törni.

Kajszeriböl lányt szerettem 
óh vitézek,
napjában sokféleképen 
hamiskodik.

R . Ászli leány Kajszeribe 
mentél-e,
a Kajszeriek ravaszok lettek 
láttad-é?

78.
Kar-mé jdmés o jarémén dáféna, 
ci-mi düşmüş konğesine ba'éna? 
selam ejle seherlerde jaréma.

B. Seferim var benim güzel eline, 
kar bejazém eline.

Kaj s erinin odalar é 
damgalé,
kücüğükten benim basém 
kougalé.

Kaj serinin o ğa kié’ é 
bur maié,
Sülejmanén bojnuzunu 
kérmalé.

Kajseriden bir jár sevdim 
gaziler,
o-da günde türlü-türlü 
naz ejler.

B. Asli haném Kajserije 
vardén-mé,
Kaj şerliler kajpak olmuş 
gördün-mü ?
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Gene a ámen piştovunun gömüsü, 
aide beni o güzelin gülüşü, 
büjün küsülîse javén harese.

Kalder şalvar éné cajdan gedelim, 
sanjak dálarénda bajrak acalém, 
arém ujarise alup kacalém.

Benim jarém molla ile müderris, 
kajék geldi adalara gideriz, 
jalvarér jakarér gójnün ederiz.

Hó esett-e a szeretőm hegyére, 
dér esett-e bimbójára kertjére ? 
tiszteltetem reggelenként szeretőm.

R. Utam vagyon a szépem országába, 
hófehérem honába.

Ifjú agám pisztolyának ezüstje, 
meghódított ama lány nevetése; 
ha ma haragos, holnap meg kibékül.

Emeld bugyogód menjünk át a folyón, 
lobogó hegyeiben zászlót bontsunk; 
hogy ha rózsám rá áll, veszem és futok.

Az én szeretőm mollah és tanító, 
jött a csónak, megyünk a szigetekre, 
kérve rimánkodva szívét megnyerjük.

79.

Kar-mé jámés su Izmirin da'éna, 
ci-mi düşmüş konğesine ba'éna ? 
henüz girmiş sarélmanén cayéna.

B. Aman Pullum aman jandém elinden, 
kacup kurtulmadém senin dilinden.
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Pullunun evleri hamama harsé, 
gelene gecene atijor tasé,
Pullunun kemana benzijor kasé.

Pullunun evleri hamama jakén, 
sa'éna soluna hamajlé takén, 
mezatta bulunmaz alajém satén.

Pullu gider javas-javas joluna, 
emikler japtérér bejaz koluna, 
harğle é jók altun ister kojnuna.

Hó esett-e Szm imának a hegyére, 
dér esett-e bimbójára kertjére? 
csak most lépett az ölelés korába.

R, Ugyan Pullum ugyan égtem miattad, 
futottam, nem szabadultam nyelvedtől.

Pullu háza szemben van a fürdővel, 
a jövőt menőt mind megszólja,
Pullu szemöldöke ívhez hasonló.

Pullu háza közel van a fürdőhöz, 
jobbodra, balodra kardkötőt köss fel, 
zsibvásárba nem találni, én veszek.

Pullu megyen lassan lassan útjára, 
szopás-foltot tétet fehér karjára, 
zsebpénze nincs, aranyat kér magára.

Kér ata vurdum kénajé, 
atladém geçtim Tunajé, 
ülatma garib anajé. 
Hajdindi hajdé hajdé more, 
gömüs gerdano.

80.
Szürke lovat megfestettem, 
a Dunán által ugrattam, 
ne rikasd a szegény anyát. 
Nosza rajta rajta more, 
óh az ezüst nyak.

Tunada cérpar bezini, 
kim sevmez bulgar kézéné? 
öpejdim ela gözünü.

A Dunában veri vásznát, 
ki nem szeret bolgár leányt? 
csókolnám meg azúr szemét.
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Dimjano hajdé hajdé more, 
bejaz gerdano.

Tunanén köprüsü tastan, 
sen cékardén beni bastan, 
ajérdén esten joldastan. 
Hajdindi hajdé hajdé more, 
altun gerdano.

Tunada bülbül juvasé, 
jékélup viran kalas é, 
jürekte hiğran járásé. 
Dimjano hajdé hajdé more, 
elmas gerdano.

Kér ata vurdum hasajé, 
kim sevmez böjle pasajé ? 
alatma garib babajé. 
Hajdindi hajdé hajdé more, 
benli gerdano.

Kérmézé gülü budarlar, 
alténa meğlis kurarlar, 
güzel ölané sararlar.
Gönül sabr et-de hamd ejle, 
sükr ejle.

Kérmézé gülün buda'é, 
geçmedi gönül jiraki, 
eme bilsem bal duda'é. 
Gönül sabr et-de hamd ejle, 
sükr ejle.

Kérmézé gülün dalé var, 
büjün benim efkjarém var, 
her gün dlasam jeri var. 
Gönül sabr et-de hamd ejle, 
sükr ejle.

Dimjano rajta rajta more, 
óh a fehér nyak.

A Dunának kő a hídja, 
te hoztál ki a sodromból, 
elválasztál pár és társtól.
Nosza rajta rajta more, 
óh az arany nyak.

Dunában fülmüle fészke, 
pusztuljon, sivár maradjon, 
a szívben elválás sebe. 
Dimjano rajta rajta more, 
óh a gyémánt nyak.

Szürke lóra csótárt tettem, 
ki nem szeret ilyen pasát? 
ne rikasd a szegény apát. 
Nosza rajta rajta more, 
anya-jegyes nyak.

81.
A piros rózsát beoltják, 
alá össze gyülekeznek, 
a szép ifjat átölelik.
Szív tűrj és mondj dicséretet, 
köszönetét.

Piros rózsának az ága, 
nem múlt el szív elválása, 
csak szophatnék méz ajakat. 
Szív tűrj és mondj dicséretet, 
köszönetét.

Piros rózsának ága van, 
ma én nekem szándékom van, 
ha mindig sírnék helye van. 
Szív tűrj és mondj dicséretet, 
köszönetét.



II . SZE R E L M I D ALO K . 313

82.
Kéz Emine asken beni jandérér, 
bülbül öter gül dalma kondurur, 
bu derd iflâ etmez beni öldürür.
Kéz Eminem böjle böjle nolağak ? 
caké bende çevre sende kalağak.

Hajran-ém ben hajran-ém kéz Emine, 
olmuşum derdinle deli divane, 
kurban ólam aja'énén mestine.
Al kolumu koj göbejin üstüne, 
nasl kéjdén şirin ğanén kasdéna ?

B. Kéz Emine ajvada ne gezersin,
Kadrinin akiéné bastan üzersin.

Lány Emine, szerelmed engem éget, 
fülemüle szól, rózsa ágra szállott; 
e fájdalom nem hoz jót, hanem megöl. 
Lány Eminem egyre csak így mi is lesz ? 
a kés nálam, a kendő nálad marad.

Ámulok én, ámulok lány Emine, 
fájdalmaddal őrült és bolond lettem, 
áldozata legyek a lábbelidnek.
Vedd a karom, tedd rá a köldöködre, 
hogyan törtél reá édes lelkedre ?

B. Lány Emine, mit sétálsz birsalmásban? 
Kádrid eszét fejéből kizavarod.

Kéz saté^édan aldém be, 
morla bir top alağa ; 
altémézda jajdék be, 
morla kazmir ferağe; 
belde sokuluğa kaidé, 
bir cifte tabanğa.

83.
Lány az árustól vettem hé, 
viola és tarka vásznat; 
alánk terítettük hé, 
viola s kázsmir köntöst; 
az övbe bedugva maradt, 
két csövű pisztoly. .
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Kéz satéjédan aldé ja, 
morla bir çeki inği; 
kolumda bilezik var, 
bojnumda zinğir ; 
sallandékca her janém, 
morla inği dir.

B. Ben sana jandérn, 
ele verme beni; 
bojum fidan olsun, 
dile verme beni.

Köskiim var-dér aja karsé, 
durmaz akar gözüm jasé, 
ilk sevda dir jesil baslé. 
Var gönül j áré sejr ejle, 
kéz gel bana halén söjle.

Kücüğükten büjütmüs-tür, 
ak sinede ujutmus-tur, 
o jar beni unutmus-tur. 
Var gönül jaré sejr ejle, 
kéz gel bana halén söjle.

Elma jé  nazik soj arlar, 
cin taba éna kojarlar, 
el arif dir tez dujarlar. 
Var gönül jaré sejr ejle, 
kéz gel bana halén söjle.

Kürdistanén dilberi, 
sürmeli dir gözleri, 
jaysi jaman sözleri. 
Ne yos kürd eli eli.

Leány az árustól vett hé, 
violát és gyöngyöket; 
a karomban karkötő van, 
a nyakamban láncz; 
minden oldalam mozgatva, 
viola és gyöngy.

R. Megszerettelek, 
el ne árulj engem ; 
termetem ág legyen, 
hírbe ne hozz engem.

84.

Kösköm van a holddal szemben, 
egyre folynak a könnyeim, 
első szerelmem, zöld fejű (szent). 
Menj szívem nézd meg rózsádat, 
lány jer hozzám, mondd el bajod.

Kicsinyből növekedett fel, 
fehér mellen altatták el, 
rózsám engem elfelejtett.
Menj szívem nézd meg rózsádat, 
lány jer hozzám, mondd el bajod.

Almát finoman hámozzák, 
porczellán tányérba teszik, 
más tudja hamar megsejtik. 
Menj szívem nézd meg rózsádat, 
lány jer hozzám, mondd el bajod.

85.

Kürdisztán bájosai, 
festettek a szemei, 
nagyon szépek szavai.
Be szép a kürd tartomány.
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Javuz ata binerler, 
estirirler giderler, 
asikleri severler.
Ne yos kürd eli éli.

Pompás lóra felülnek, 
neki vágtatnak mennek, 
a szerelmest kedvelik.
Be szép a kürd tartomány.

Toyu'u-da halkalé, 
jürüjende görmeli, 
dója dója sár maié. 
Ne yos kürd eli éli.

A bokája is gyűrűs, 
jártában kell megnézni, 
unos-untig ölelni.
Be szép a kürd tartomány.

Jüksek jerden bakarlar, 
sular gibi akarlar, 
baséna tel takarlar.
Ne yos kürd eli eli.

Magas helyről néznek le, 
mint vizek folydogálnak, 
fej ökre fátyolt fednek.
Be szép a kürd tartomány.

86.

Küçücükten bir jar sevdim 
ezeli,
henüz bitmiş bu bay cenin 
gazeli,
serkes olur bu jerlerin 
güzeli.

Kis koromtól lányt szerettem 
jó régen,
még csak most nőtt e kertnek a 
levele,
daczosak e vidéknek a 
szépei.

Senin ile gezdiğimiz 
ovalar,
cesmim jasé bir birini 
kovalar,
meğlisiniz dajim olsun 
a’alar.

Veled együtt bejártunk sok 
síkságot,
szememnek könnyei egymást 
kergetik,
társaságtok mindig legyen 
óh agák.

Su karséda duran Hiğran 
da'é-dér,
sensiz seker jesem, bana 
a'e-der,
jar semtine gidilmenin 
ca'é-dér.

Ez átellenben levő hegy
a Hidsrán,
nélküled ha czukrot eszem 
mint méreg,
lány negyedébe menni itt 
az idő.
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B. Jarém andém, ben jaréma 
gidejim ;
esim andem, ben esime 
gidejim.

Lejlek juvada üc olur, 
bej kézé sár másé güc olur.
Al beni Kumitam sar beni, 
s érmaié jani adana koj beni.

Lejlek juvada bes olur, 
bej kézé Kumitaja es olur.
Al beni Kumitam sar beni, 
jijib iji  odalara koj beni.

Lejlek juvadan göz eder, 
bej kézé Kumitujlan söz eder. 
Al beni Kumitam sar beni 
tulumba j é  abaséna koj beni.

Kumitam én elleri elleri, 
pek nazik söjlijor dilleri.
Al beni Kumitam sar beni, 
camie ja  odalara koj beni.

Kumitam én pejgiri dört olur, 
saramadém jürejime derd olur. 
Al beni Kumitam sar beni, 
cacalarén abasina sar beni.

Lovéanén janéna var dem, 
veresije sarab içtim.
Sine sineje dajandé,
janém Lovcalé,
haj dé gel kuzum Lovcalé.

R. Rózsám emlegettem, 
rózsámhoz megyek; 
párom emlegettem, 
páromhoz megyek.

87.

Gólya három a fészekben, 
bej leányt ölelni bajos.
Vágy engem Kumitám ölelj engem, 
varrottas mentédbe tégy engem.

Gólya öt van a fészekben, 
bej leánya Kumitának párja lesz. 
Yégy engem Kumitám ölelj engem, 
csecse becse szobákba tégy engem.

Gólya kacsint a fészekből, 
bej leánya Kumitával beszélget. 
Végy engem Kumitám ölelj engem, 
a tűzoltó gubájába tégy engem.

Kumitámna,k a kezei kezei, 
nagyon finoman szólnak a nyelvei. 
Végy engem Kumitám ölelj engem, 
a fenyőfás szobáidba tégy engem.

Kumitámnuk négy a lova, 
át nem ölelhettem, baj a szivemnek. 
Végy engem Kumitám ölelj engem, 
a hajósok gubájába tégy engem.

88.
Lovcsa közelébe mentem, 
hitelbe én ott bort ittam.
Kebel kebelre támaszkodott,
lelkem lovcsai,
nosza jöjj bárányom lovcsai.
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Lovcanén etrafe kaja, 
kajadan bakarlar aj a.
Jürek jüreje dajandé, 
ğanem Lovcalé, 
hajdé gel kuzum Lovcale.

Lövesdnak vidéke szikla, 
szikláról néznek a holdra. 
Szív a szívre támaszkodott, 
lelkem lovcsai, 
nosza jöjj bárányom lovcsai.

Lovcanén içinde pénar, 
pénarén üstüne konar. 
jan i ğanema daj andé, 
ğanem Lovcalé, 
hajdé gel kuzum Lovcalé.

Lovcsa belsejében van kút, 
a kútnak felibe rá száll.
Lelke telkemre támaszkodott,
lelkem lovcsai,
nosza jöjj bárányom lovcsai.

89.
Mandiraja vardén-mé, 
ráki sarab aldén-mé, 
gül bej azé sardén-mé? 
Of-aman bilir-mi-sin, 
sen benim olur-mu-sun ?

Majorságba mentél-e,
rákit és bort vettél-e,
rózsa fehért öleltél-e ? /
Oh ugyan te tudod-é, 
te az enyém leszel-é ?

Jolda buldum bir dejnek, 
ortasé benek benek, 
mintan jelek bir örnek. 
Of aman bilir-mi-sin, 
sen benim olur-mu-sun ?

Utón botot találtam, 
a közepén pettyezett,
mente mellény egy minta./
Oh ugyan te tudod-é, 
te az enyém leszel-é?

90.
Mavi tirşe féste é 
mor bilene ;
pembe sin, al jesil mendil 
eline ;
hele birde tülden fistan 
gij hele.

Kék zöldes pisztácza,
viola a ki ismeri;
rózsa vagy, végy zöld kendőt a
kezedbe;
egyúttal még tül szoknyába 
öltözködj.

Arabadan gösterirsin 
parma én,
bu ferlerde jok-tur settin 
dura'én,

A kocsiból mutatod az 
ujjadat,
e helyeken nincsen neked 
lakásod,
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kér mézé güllere benzer 
j ana* én.

Melemen daéndan 
indi sürüsü, 
ajérup aldélar 
kuzunun birin,
Veli dedem post 
ejlemis derisin.

Bir engin ovada 
tütünüm tüter, 
bunda ajrélék var 
ölümden beter, 
olanja maién ver 
tek serin kurtar.

Kova kova iîîdirdiler 
korúja,
tut ettiler el kénalé 
tazéja,
is basa düşün je  bakmaz 
kuzuja.

B. Kac kuzulu ğejlan kac kac, 
amanén kac, av j é  geldi.

Mendilim dalda kaidé, 
gözlerim jolda kaidé, 
carsé kapusu kapandé,
Kjani bej nerde kaidé?

B. Alamadém arzumu Kjani, 
süremedim zefkini Kjani.

Tespihim var od a'a jé, 
Kjani bej baslar tájé,

piros rózsákhoz hasonlít 
az orczád.

Egy mély síkságon 
füstöl a füstöm, 
itten elválás van 
halálnál rosszabb; 
add összes vagyonod, 
csak élted mentsd meg.

Űzve űzve szállították 
erdőbe,
fogd meg mondták a befestett 
agárnak,
ha a fődologra kerül, 
bárányra nem néz.

R. Fuss bárányos gazella fuss, 
óh jaj fuss, a vadász megjött.

92.
Kendőm az ágon maradt, 
szemem az úton maradt, 
bazár kapuját bezárták,
Kjáni bej hová maradt ?

R. Kívánságom nem vehettem Kjáni, 
nem mulatozhattunk Kjáni.

Olvasóm van rózsa fa,
Kjáni bej fejek dísze,

91.
Melemen hegyéről 
leszállott nyája, 
elvették belőle 
az egyik bárányt, 
Veli apó nyeregbőrt 
csinált bőréből.
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bu derdi senden kazandém, 
sen sin bunun ilağe.

Tespihim var merğandan, 
kdve içtim fincandan, 
al hançeri öldür beni, 
ben-de geçtim bu ğandan.

Lamba sisesiz janar-mé, 
bana jar bulunmaz-mé ? 
ben-de bu dertten ölürsem, 
ağ éj an bulunmaz-mé?

Bahçelerde sedef var, 
öleğejim mededjar, 
ben-de bu dertten ölürsem, 
sen sin bana sebeb jar .

Kjani ujkudan ujanér. 
gül jasté’a dajanér,
Kjani bej gitti elimden, 
buna ğan-me dajanér ?

Monastire gidenken 
bir altun buldum, 
balék pazarénda 
üc sofra kurdum.

B. Beri janar diarém, 
gider mejhancje, 
gülgülü bade çakar, 
çakar diarém.

Monastire gider iken 
aldé bir jdmur, 
henüz ujkudan ujanmés 
gözleri mahmur.

e fájdalmat tőled nyertem, 
te vagy ennek az írja.

Olvasóm van klárisból, 
kávét ittam findzsából; 
vedd handzsárod ölj meg engem, 
ránntam e lólekre.

Lámpa üveg nélkül óg-e, 
nekem párom nem akad-e ? 
hogy ha e bajtól meghalok, 
nem akad-é ki megszánjon?

A kertekben kagyló van, 
meghalok segíts rózsám ; 
ha e bajtól meghalok, 
te vagy rózsám az oka.

Kjáni álmából felébred, 
róz3a párnára támaszkodik ; 
Kjáni bejt elveszítettem, 
lélek ezt kiállja-é?

93.

Monasztirbe a mint mentem 
aranyat leltem, 
hal vásárban három asztalt 
felállítottam.

R. Égek és sírok,
megyek a korcsmába; 
teles-tele poharat én 
iszom és sírok.

Monasztirbe a mint mentem 
eső ért utói;
csak most ébredt fel álmából, 
szeme álmoskás.
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Monastirin ortasénda 
bir altun direk, 
kesilen baslara 
dajanmaz jürek.

Monastire gider iken 
ben gördüm onu, 
mavé-dér onun şalvar e 
bej az dir donu.

Neğibem ğamdan bakijor, 
bakésé alem jakijor, 
güzeller sarab cakijor.

B. Neğibem Neğibem, 
ajnalé Neğibem; 
bir kares gerdanle, 
sürmeli Neğibem.

Neğibemin kürkü iki, 
biri samur biri tilki, 
o kéz anasénén ilki.

Neğibemin entarisi, 
dörde derman seftalesi, 
anasénén bir tanesi.

Neğibem salvaré saldan, 
dilleri tatlé-dér baldan, 
Neğibem gijinmis aldan.

Neğibemin inği dişi, 
féndékğélék isi-güğü, 
jok-mu bu sevdanén uğu ?

Neğibemin kestanesi, 
alté patalar bes tanesi, 
anasénén bir tanesi.

Monasztirnsk közepében 
egy arany oszlop, 
levágott főket a szív 
ki nem bírhat.

Monasztirbe a mint mentem 
én megláttam őt, 
kék neki a bugyogója 
fehér nadrágja.

94.
Nedsibém néz az ablakból, 
nézése világot éget, 
a szépek bort ürítenek.

R. Nedsibém Nedsibém, 
tükrös Nedsibém ; 
egy arasznyi nyakú, 
festett Nedsibém.

Nedsibém bundája kettő, 
egyik menyét másik róka, 
ő anyjának az elseje.

Nedsibém felső ruhája, 
fájdalomra ír a csókja, 
anyjának az egyetlenje.

Nedsibém nadrágja sálból, 
beszéde édesb a méznél, 
Nedsibém pirost öltött fel.

Nedsibémnek vékony foga, 
hamisság az ügye baja, 
nincs-é e szerelem vége ?

Nedsibémnek gesztenyéje, 
hatot pattan öt darabja, 
anyjának az egyetlenje.
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95.
Odunğelar dadan odun indirir, 
gözüm jasé dejirmeni döndürür, 
bu dert bizi iflah etmez öldürür.

B. Gel diama garib bülbül, 
mezaremen tasénda, 
hem ajrélék jar sevdase basemda.

Dere kenarenda bülbüller öter, 
oturmuş kjatibler mezesiz süzer, 
bu ajrélék bana ölümden beter.

Uzun olur efelerin péca’é,
bes jüz dirhem Tarabulus kusa é,
capkén olur semtimizin usa'é.

Céka bilsem su jokusun baséna, 
güneş vurmuş tabániamén taséna, 
hem ajrélék jar sevdasé baséma.

Uzun olur uzun jolun selvisi, 
ben-de bilmem benim jarém hangisi, 
orta bojlu inğe belli kendisi.

Uzun olur gemilerin direji, 
çatal olur askerlerin jüreji, 
sen böjle dur, kézlar çeksin küreji.

Favágók a hegyről fát szállítanak, 
szemem könnye egy malmot is megforgat, 
ez a baj ránk nem hoz jót, hanem megöl.

R. Jer ne sírj szegény fülemüle 
a sírom kövén,
elválás és szerelem az én bajom.

A völgy partján fülemülék dalolnak, 
írnokok ülnek, meze nélkül isznak, 
ez az elválás rosszabb a halálnál.

Kúnos, Oszmán-tőr. népkölt. gyűjt. II. 21
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Nagyon hosszú az eféknek a kése, 
öt száz dramnyi a tarabulusi öv, 
hamisak a kerületünk legényi.

Bár fel tudnék menni a meredekre, 
nap rá sütött a pisztolyom kövére, 
elválás és szerelem az én bajom.

Hosszú útnak hosszú az ő cziprusa, 
én se tudom melyik az én szeretőm, 
közép termetű és vékony derekú.

Hosszú a hajóknak az árbocza,
mint a villa a katonák-szíve,
te így maradj, lányok hadd evezzenek.

96.
Sabâ olsun ben sujerden Reggel ha lesz, elmegyek
gidejim ; én e helyről;
garib bülbül gibi ferjad mint a szegény fülemüle
edejim • kesergek;
sen variken, ja ben kime te itt lévén, hát én kire
kalajém ? maradjak?

Sabâ olmuş dan jerleri Reggel lett, az idő is
atijor ; hajnalodik;
ğümle kuşlar destur almes madarak mind szabadsággal
ojnijor; játszanak;
iki hasret sar elme slar mint két elvált, ölelkezve
jatijor. feküsznek.

Dilberin basenda altén A bájos fején arany
tağ olu') ; korona van;
seviip sarmak ajrelmamez szeretni, ölelni és válni
güğ olur ; bajos;
8en gidersen benim halem ha te elmész, mi lesz majd én
nij olur ? belőlem ?

B. Ujan ej gözleri mestanem ujan. R. Ébredj hamis szeműm ébredj.
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97
Sabahım seher vaktenda, 
göre bilsem jár eme ; 
gül dalena bülbül konmuş, 
çeker ahu-zar éné ; 
elimden almak isterler, 
benim nazle jareme.

Sı bah én seher vaktcnda, 
oturmuş inğil okur ; 
ben o dilden annamazdém, 
sanérém bülbül sakér ; 
giineS vurmuş kjaküline, 
jarern vjkuda jatér.

Sabahén seher vakténda, 
oturmuş köve içer ; 
bir elinde bülbül var-dér, 
bir elinle gül seçer ; 
ajda bir selam verirdi, 
onu-da vermez geçer.

Reggel hajnal idejében, 
bár láthatnám rózsámat ; 
rózsatőre fülmüle szállt, 
jajgat meg siránkozik; 
elakarják venni tőlem, 
az enyelgős rózsámat.

Reggel hajnal idejében, 
ülve bibliát olvas; 
én e nyelven nem értettem, 
azt hittem fülmüle szól; 
nap rásütött hajfürtjére, 
rózsám mélyen aluszik.

Reggel hajnal idejében, 
űl és kávét iszogat ; 
fél kezében fülemüle, 
másikával rózsát szed ; 
egyszer egy hóban köszöntött, 
azt se teszi, úgy megy el.

Akéntéja sálé verdim, 
cifte sandal pijade ; 
kendi küçük akié bűjük, 
gönül verme zijade ; 
ben o jarémé kajb ettim, 
gönül her dem ğefada.

B. Jar sefada ben ğefada, 
hoşundu jar hoşundu; 
ko bir zem an böjle gitsin, 
jine göjnüm hoşundu.

98.

Az örvénynek eresztettem, 
pár evezős csónakom; 
maga kicsiny, az esze nagy, 
szivedet nagyon ne add; 
szeretőmet elvesztettem, 
a szív mindig nagy kínban.
Rózsa üdvben, én nagy kínban 
boldogság lány boldogság; 
egy darabig hadd legyen így, 
szívem ismét boldog lesz.

Sahat ücte basté bizi üc kisi, 
bilemedim kimler etti bu isi, 
zira han,m kandérmajor geğesi.

21*
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B. Ko ver beni jár ilen iki gözüm, 
jalvardém jakardém geçmedi sözüm.

Ben bu késén komşularda késladém, 
elmalar é gül dalé na asladém, 
ben jarémlen konuşma'a basladém.

Három órakor hárman megtámadtak, 
nem tudhattam, hogy ki tette e dolgot, 
mert az asszony estéje nem hitet el.

B. Hagyj engem a szeretőmmel, 
két szemem;
könyörögve rimánkodtam, 
szavam nem vált be.

/
En e télen a szomszédék teleltem, 
az almákat rózsa ágba oltottam, 
szeretőmmel beszélgetni kezdettem.

99.
Selanik kahpe Selanik, 
sujun içtim bus-bulanék, 
Urumelleri dolanek.

Szalonik derék Szalonik, 
vizét ittam be zavaros, 
Rumélia tekervényes.

B. Ak-kirmane gidelim gel, R . Nosza menjünk Ak-kirmánb&,
köőejim gel gél; jer tánczosom jer;
bu jer bize haram oldu, ez a hely már tilos nekünk,
kacalém gel gél, 
köőejim gel gél.

jer hát fussunk jer, 
jer tánczosom jer.

Ak-kirmandan gejdik tájé, 
erenler bize dua jé, 
insallâ oluruz haji.

Ak-kirmánből koronát ölténk, 
szentek értünk imádkoznak, 
remélljük hogy hadsik leszünk.

Bursada ejlendik birez, 
jetisti turfanda kirez, 
Selanikle Sofja Ser ez.

Brusszában kissé mulattunk, 
megért a gyenge cseresznye,
Szalonik és Szófia, Szerez.
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Istambulun ardé deniz, Sztambul megett van a tenger,
sarardé soldu gül beniz, rózsa arcz elhervadt sápadt,
bunda cok-tur eğlenmeniz. régóta mulattok itten.

100.

Suja gider elinde bir bakerğak, 
ne olurmuş olan kéza bakénğak, 
iki gönül bir olup-ta jatenğak.

B. Sekerim ben sekerimi isterim, 
elmaz jarém kajmak ile beslerim.

Suja gider su testisi elinde, 
aller gijmis etekleri belinde, 
seker hanem zamparalar elinde.

Suja gider su testisi doldurur, 
eve gelir gül benzini soldurur, 
sekerin bakésé adam öldürür.

Vízért megyen kezében egy rézkorsó, 
mi van abban ha legény a lányra néz, 
két szív hogy ha egyesül és lefekszik.

R. Czukrosom, én czukrosomat akarom, 
gyémánt rózsámat tejfellel táplálom.

Vízért megyen vizes korsó kezében, 
pirost öltött, ruha széle övében, 
czukor leány a latroknak kezében.

Vízért megyen, vizes korsót töltöget, 
haza megyen, rózsa arczát hervasztja, 
a czukros tekintete embert megöl.

101.
Şahane gözün şahane, Sáhhoz méltó szemed sákhoz,
hüsnüne jok-tur behane, szépséged ellen nincs kifogás,
gél Sülejman ol jihane. jer Szulejmán e világhoz.
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B. Göjnüme çare bulunmaz, R. A szivemre nincsen balzsam, 
göjnüm ejlenmez aldanmaz. szívem nem mulat, nem csalódili.

Ucan kuşlar kebab olsa, 
akan sular sar ab olsa, 
mejhaneler meskjen olsa.

Afe gezersin meğnun gibi, 
dudağım merğan gibi, 
sar el alem bir ğan gibi.

Kepülő madár sült volna, 
bár a folyó viz bor volna, 
a korcsma lakásunk volna.

Mit sétálsz akár egy őrült, 
ajkacskáid mint a kagylók, 
ölelkezzünk mint egy lélek.

1 0 2 .
Sekercinin keze takmés gülleri, 
bülbül gibi sah ér durur dilleri, 
rahat-lokum gibi pamuk elleri.

B. Düştü göjnüm sekerğinin kezena, 
jande jiirek onun tatlé sözüne.

Seker jinin kézé takmés küpesin, 
sttfer gönül müradéna eresin, 
gülbe Seker jana'éndan emesin.

Sekerğinin kézé jakté ğijerim, 
gerdané-dér benim kajmak sekerim,
Zmnje jél-dér hasretini çekerim.

Sekerğinin kézé badem ezmesi, 
kumru gibi salénarak gezmesi, 
bes bin lira dejer bir göz süzmesi.

Sekerğinin kézé bir gül konğesi, 
asikin pek sevgili ejlenğesi, 
sanér gören onu bir aj parcasé.

Czukrász lánya felilleszté rózsáit, 
mint a fülemüle egyre szól nyelve, 
mint a ezukor, olyan a pamuk keze.

P. Szívem megszerette a czukrász lányát, 
keblem égett az ő édes szavára.
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Czukrász lánya föltette a függőit, 
tűrj csak szívem, hogy elérj a czélodhoz, 
rózsás cznkrot hogy szívjál az arczából.

Czukrász lánya megégette a bensőm, 
az ő nyaka nekem tejfel czukorom, 
ennyi éve hogy válásán szenvedek.

Czukrász lánya mint a mandola-czukor, 
mint a galamb lebegő a járása, 
öt százezer lirát ér kacsintása.

Czukrász lánya mint a rózsa bimbaja, 
a szerelmesnek kedves mulatsága, 
a ki látja, hiszi hogy hold darabja.

103.
Brusszának a gesztenyéje, 
egy okkát nyom öt darabja, 
anyjának egyetlen lánya.

B. A masztikám lassacskán jön, 
nem beszélek ravaszkodva, 
jöjj ugyan jöjj jöjj ugyan ; 
fogságban vagyok lány óh, 
Mariczám nem ölelhetem.

Brusszán&k az útja kettő, 
elcsúszott az én fél czipőm, 
anyjának ő az elseje.

E Brusszán éjjel mentem át, 
keserű s édes vizét ittam, 
Mariczától külön váltam.

104.
Su derede telli kursun kariadé, 
kariadé-da jüreğijim dáladé, 
salt biz dejil ğürnle alem áladé.

Su Bursanén kestanesi, 
okka basar bes tanesi, 
anasénén bir tanesi.

B. Mastikam gelir nazilen, 
ben konuşmam kurnazilen, 
gel aman gel gel gel aman; 
mápusta-jém kézéin aman, 
Mariéajé ben saramam.

Su Bursanén jolu iki, 
kajdé konduranı én teki, 
anasénén o-dur ilki.

Su Bursadan geğe geâtim, 
a$é tatlé sujun içtim, 
Haritadan ajré düştüm.
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B. Aman aman Izmir kuzum, 
hağilar gecti-mi jaurum ?

Sarajlar japtérdém bir uçtan uğa, 
içinde oturdum üc gün üc geğe, 
kurbanlar kesejim s ar de em geğe.

Su karsé-ki dalar bize ses verir, 
insaf eder dalar bize jol verir, 
ben jarema jasték desem kol verir.

Eme völgyben csíkos golyó pattant el, 
elpattant és szívemet által fúrta, 
nemcsak mi, hanem az egész világ sírt.

f
R. Oh ugyan bárányom Szmirna, 

a had8ik átkeltek-e már?

Szerájoí&t készíttettem véges végig, 
benne ültem három nap három éjjel, 
áldozatot hozok, mikor ölelem.

E szemközti hegyek nekünk hangot adnak, 
tisztesség tudó hegyek utat adnak, 
ha rózsámtól párnát kérek, karját adja.

Su karse-ki dada

105.

E szemközti hegyen
bir kuzu meler ; egy bárány béget;
kuzunun fer  jade e bárány sirása
bareme deler ; bensőm fúrja át;
esinden ajrelan párjától elváló
ojle-mi ejler ? vajon így tesz-é ?

Su karse-ki dada E szemközti hegyen
bir deli-kanlé ; egy ifjú legény;
sâ jané sol jane jobb felől bal felől
püskürme benli ; pettyes anya-jegy;
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ibriéim sál kusanmés 
inğe belli.

Su kar se-ki dada 
bir inğe tütün; 
aradém bulmadém 
bir sétke bütün; 
anadan öksüz- Hm 
babadan jetim.

Su karsé-ki dada 
bir jesil cadér ; 
cadér én içinde 
bir jijit jatér-; 
o jijit bilmez ne 
gönül ne hatér.

Su karsé-ki dada 
bir fener janar ; 
fenerin içinde 
bal mumu janar ; 
esinden ajrélan 
öjle-mi janar ?

Su karsé-ki dada 
bir juva japtém; 
juvanén içinde 
jalnézje jattém ;  
jár gelir deje 
kalktém-da baktém.

Su karsé-ki kapu 
demir dejil-mi f 
içinde oturan 
emir dejil-mi î 
emirin sarmasé 
ömür dejil-mi ?

B. Gel kuzum âlama, 
vaz gec esinden.

fonott sált övezett, 
vékony termetű.
E szemközti hegyen 
egy vékonyka füst ; 
kerestem nem leltem 
tiszta hűséget; 
én anyátlan árva, 
én apátián árva.

E szemközti hegyen 
egy zöld sátor van; 
belől a sátorban 
egy legény fekszik; 
e legény nem tudja 
mi a szív és kedv.

E szemközti hegyen 
világitó ég ; 
a világítóban 
viaszk gyertya ég ; 
párjától elváló 
vajon mind így ég ?

E szemközti hegyen 
fészket csináltam; 
bent e fészekben 
egyedül háltam; 
hittem hogy rózsám jön 
felkeltem s néztem.

E szemközti kapu 
nem vasból van-é ? 
a benne lakó 
vajon nem emir-é? 
az emir ölelése 
vajon nem élet-é?

R. Jöjj bárányom ne sírj 
mondj le párodról.
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106.
Su karse-ki dâda kar var duman jók,
Imim sevdijimde din rar iman jók, 
vardém baktérn hanem Aj sem evde jók.

B. Azağek aklémé alderijor, 
baséme sevdaja salderiior.

Arab até gibi sallama basene, 
jeni gelin gibi çatma kasene, 
ben Mevlaja esmarladem esimi.

Bazirgjanlar gelmez oldu kar sedan, 
ne istersin âlâm sana car sedan, 
selam gelmez oldu hanem Ajseden.

E szemközti kegyen hó van, köd nincsen, 
az én rózsámban vallás van, hit nincsen, 
mentem néztem, Ajse lány otthon nincsen.

R. Egy kissé az eszem elveszi, 
fejem szerelembe keríti.

Mint az arab ló ne rázd a fejedet,
mint új mennyasszony ne vond szemöldököd,
én Istennek ajánlottam páromat.

A kereskedők nem jöttek túlfelől, 
bár mit akarsz megveszem a bazárból, 
üdvözlet sem jön már többé Ajse tói.

107.
Céka bilsem sarajénen köşküne, 
ğan bojanér amber ile miskine, 
seni beni jaradanen askena.

B. S ak e bülbül var uj and er j  ar eme, 
ben kejamam sen ujander esimi.

Aksam oldu ne karanlek geğeler, 
sabâ oldu ezan okur lıoğalar, 
korkar em jar eme eller koğalar.
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Ceka bilsem ajazmanén baséna, 
güneş vurmuş hançerinin tasena, 
henüz girmiş on-iic on-dört jaséna.

Bár szállhatnék szerájának köskjére, 
lelkem mosusz és ambrával festődnék, 
téged s engem teremtő szerelmére.

II. Sírj fülmüle, menj költsd fel a szeretőm, 
én nem bántom, te költsd fel a páromat.

Este lett már, milyen sötét éjjelek, 
reggel lett már imádkoznak a hodsák, 
félek, szeretőmet mások ölelik.

Bár szállhatnék a forrásnak tövére, 
nap rá sütött handzsárjának kövére, 
alig tizenhárom tizennégy éves.

108.

Ceka ceka ben bu dae Folyvást mászva e hegyet, el
joruldum ; fáradtam;
ben puhumun gözlerine én baglyomnak szemeibe
vuruldum ; szerettem;
puhu sana ben bu dada bagoly, én e hegyen a
kul oldum. rabod lettem.

iki puhu bu derede Két bagoly énekelget e
Ötüşür; völgyekben ;
ötme puhu derdim bana ne szólj bagoly elég nekem
jetisir ; a bajom;
derunime bir ot düştü a bensőmbe tűz esett és
tutuşur. fellobbant.

Puhumun gözleri benzer Baglyom szeme hasonlít a
merğana; korallhoz ;
zalim avğe nasel kejden gonosz vadász, hogy törtél e
bu ğana ? lélekre ?



332 N É P D A L O K .

aski-mohabbet olur-mu 
her ğana t

iki puhu bir derede 
su içer ;
dertli puhu derdsizlere 
derd acar ;
varén sorun der animden 
ne geçer.

iki puhu hic bir dala 
ko 'lar-me t
puhumun kondu'u dallar 
solar-me t 
kişi sevdiğine böjle 
j apar'iııet

iki puhu bojnuzlaren 
bâlajor ;
ni sáriiéin evde oturmuş 
âlajor;
anam kadén karalar én 
bâlajor.

Üc kisijdik gittik gejik 
avéna ;
gejik çekti beni kendi 
ta'éna ;
teobe olsun bir-dâ gejik 
avéna.

B. Var git av j é  başka avlar 
avlasén;

tazélarén dadan da?a 
jollasén.

nagy szerelme van é minden 
léleknek ?

Két bagoly vizet iddogál 
egy völgyben; 
bús bagoly a bútalannak 
búról szól;
menj és kérdezd bensőmben 
mi történik.

Száll-é valaha két bagoly 
egy ágra?
az ág melyre baglyom rá száll, 
hervad-é ?
ember szeretőjével vaj 
így tesz-é?

Két bagoly most kötözgeti 
a szarvát;
a jegyesem otthon ül és 
sirdogál;
anyám asszony gyász ruhákat 
kötözget.

Hárman voltunk mentünk őzet 
vadászni ;
az őz vett engem a maga 
alakjára ;
soha többé őzet nem 
vadászok én.

R. Menj el vadász vadászni más 
vadakat ;
agaraid hegyről hegyre 
küldözgesd.
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Cékalém dalar basma, 
majil-im hilal kasma, 
fino fesin gij baséna.
Ujan indi ahu gözlünü

Evlerimin önü mersin, 
yudam seni bana, versin, 
aksama kalmasen gelsin. 
Ujan indi ahu gözlüm.

Evlerimin önii kavak, 
sular akar so'uk so'uk, 
eli kena, jüzü duvak.
Ujan indi ahu gözlüm.

Tüfejimi doldururdum, 
dévarda-dér d év ar da ; 
kücüğükten bir jar sevdim, 
hovarda-dér hovarda.

Tüfejimi doldururdum, 
omuzda-dér omuzda ;  
kacérméslar-dé r jar érné, 
Sirozda-dér Sirozda.

Tüfejimi doldururdum, 
elimde dir elimde; 
geğe gündüz sevdi jejim , 
dilimde dir dilimde.

Tüfejimi doldururdum, 
janémda-dér janémda; 
benim gözüm sindi küçük 
hanémda-dér hanémda.

Tüfejimi doldururdum, 
a s élé-dér asélé ;

109.
Másszunk fel hegy tetejére, 
szeretem ív szemöldököd, 
finom fezed tedd fejedre. 
Ébredj fel hát zerge szeműm.

A házam eleje mirtus,
Isten téged nekem adjon, 
még csak estig el se tartson. 
Ébredj fel én zerge szeműm.

A házam eleje nyárfa, 
a víz folyik nagy hidegen, 
keze festett, arczán fátyol. 
Ébredj fel hát zerge szeműm.

110.
A puskámat megtöltöttem, 
a falon van, a falon ; 
régóta babám szerettem, 
csavargó ő, csavargó.

A puskámat megtöltöttem, 
vállamon van, vállamon; 
megszöktették szeretőmet, 
Sirozb&n van, Sírodban.

A puskámat megtöltöttem, 
kezemben van, kezemben ; 
a szeretőm éjjel nappal, 
nyelvemen van, nyelvemen.

A puskámat megtöltöttem, 
mellettem van, mellettem; 
az én szemem most a kicsiny 
leánykán van, leánykán.

A puskámat megtöltöttem, 
aggatva van, aggatva;
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a zénadek cifte kursan, 
hasélé-dér basáié.

Uzun kavak sclvi kavak, 
dalén kurusun ; 
jere düsen japrağe'en, 
suda çürüsün ; 
j  ar eme saranlar, bu 
dünjaje görmesin.

Gel benim zümbüllü gülüm9 

alatma beni; 
jürejımde efkjar cok-tur, 
söjletme beni.

B. Jine aksam ej kéz, 
ezan sesi var; 

her kéz éri kojnunda 
ej len 3 e si var.

Uzun olur telegrafén 
telleri;
esmez oldu badi-sabâ 
jelleri; .
kénalé-dér o hanemin 
elleri.

Bejaz olur vaporlaren 
bahaséy
nikjd kejrnaz Firuzenin 
hoğase ;
Nazmi bej dir o hanemin 
koğase.

Selvi dibi serin olur 
i atma* a ;

szádáig posta golyóval, 
van megtöltve, megtöltve.

1 1 1 .
Hosszú nyárfa cziprus nyárfa, 
ágad száradjon; 
földre hulló leve^cskéd, 
vízben rohadjon ; 
a ki szeretőm öleli, 
világot ne lásson.

Jer te én jáczintos rózsám, 
ne rikass engem; 
a szívemben szándék van sok, 
ne szólaltass meg.

R. Ismét este, óh lány 
az ezán hangja; 
minden lány ölében, 
mulattatója.

112.

Hosszú a telegráfnak a 
fonala;
reggeli szél nem lengeti 
szellőjét;
be van festve amaz asszony 
két keze.

Fehér a gőzhajónak a 
kéménye;
nem köt házasságot Firuze
hodsája;
Nazmi bej emez asszonynak 
az ura.

Cziprus alja nagyon htís a 
fekvésre;
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kezlar gelir sürü sürü 
bakma? a ;
ne istersin bir geğeğik 
j  at ma? a ?

Evlerimin önü dikili 
taslar ;
kojnuma girmeden jilveje 
baslar ;
ela göz üstüne samura 
kaslar.

lányok jönnek csapatonként 
vizsgálni;
mit akarsz egy éjszakai 
alvásért ?

A házam elébe kő van 
állítva;
még ölembe nincs és kezd
kaczérkodni v
azúr szem felett a czoboly
szemöldök.

B. Ujan bejim, uj an jár dm 
ujkudan ;
al-al olmuş janaklaren 
korkudan.

R. Ébredj bejem, ébredj rózsám 
álomból;
csupa piros lett az orczád 
féltében.

113.
Üsküdardan gelir k 
ici dolu saryos aj dk, 
inje belli bana lajdk.

B. Cetetik petetik ojnasalem, 
ajvalekta bulusaldm, 
karjolada öpüşelim.

olunda var bir carsd3 

dükjanlare karsd harsé, 
ne istersen iste carsd.

Kejtaneden gelir kajdk, 
icinde-ki bizim Fajik, 
nazld dilber bana lajdk.

Szkutariböl jön a csónak, 
tele részeggel józannal, 
karcsú termetű hozzám illő.

R . Csetetik petetik mulatozzunk, 
birsalmásban találkozzunk, 
nyoszolyában csókolózzunk.

Bejölúbun van egy piacz, 
a boltjai szemtől szembe, 
a mit akarsz itt a piacz.

Kjádhánéból jön a csónak, 
benne van a mi Fajikunk, 
kaczér szépem hozzám illő.



III.

Betyár- és katonadalok.

Alim Alim gül Alim, 
gül dibine gel Alim, 
gül dibine gelmezsen, 
niğ-olur benim halem ? 
ğivan Alim of.

Alim orak bicijor, 
suju nerden icijor ? 
ikindinin güneşi, 
mor fesinden gecijor ; 
ğivan Alim of.

Alim dada jatijor, • 
dal jorgane örtijor, 
bin gurusun uruna, 
Alim bekjar jatijor ; 
ğivan Alim of.

Alim gitme yazara, 
üraderlar nazara, 
Alim öldü dejenler 
kendi girsin mezara ; 
ğivan Alim of.

Alim gitme iz olur, 
cufa cakser toz olur,

1.
Alim Alim rózsa Alim, 
rózsa tőre jer Alim, 
ha nem jösz rózsa tőre, 
mi történik ón velem ? 
legény Alim óh.

Alim vetést veteget, 
a vizet honnan issza ? 
a délutánnak napja, 
barna fezét érinti; 
legény Alim óh.

Alim a hegyen fekszik,
térítője teríti,
egy ezer piászterért,
Alim nőtelen fekszik; 
legény Alim óh.

Alim ne menj bazárra, 
szemre találnak venni, 
a ki mondja Alim meghalt, 
maga menjen a sírba ; 
legény Alim óh.

Alim ne menj, megtudják, 
csuha nadrág poros lesz,
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gündüz gelme geğe gel, 
el aleme söz olur ; 
ğivan Alim of.

Baycelerde dut a % e, 
iste geldi kurağe, 
e jer kuram cékarsa, 
kézlar olsun dua j é ; 
ğivan Alim of.

nappal ne jöjj este jöjj, 
mindenütt szó-beszéd lesz ; 
legény Alim óh.
A kertekben eperfa, 
ime jött a sors huzó, 
ha a sorsom ki jő majd, 
lány legyen a könyörgő ; 
legény Alim óh.

Asker olsam gijmem hirka, 
oturmuşlar fér  ka férka, 
jok-mu dostlar bize arka ?

2.
Ha katona lennék hirkát nem visel- 
üldögéltek külön külön, [nék, 
nem segíttek-é barátim ?

B.Jandémjandémjanijorumben, R. Égtem égtem, én megégek,
jár sevdadan ölijorum ben. lány szerelmétől meghalok.

Izinimiz hafta basé, 
biz kollar ez köse basé, 
düsmanéméz karsé karsé.

Evlerimin önü nane, 
ben kül oldum jana jana, 
kjafir isen gel imana.

Engedélyünk csak egyszer yan, 
a szeglet főn vizsgálódunk, 
ellenségünk szembe velünk.

A házunk eleje ménta, 
hamu lettem égve égve, 
ha gyaur vagy, térj igaz hitre.

3.
Asik ilen dizin dizin, Szeretővel rendben sorban,
öldürmeje jok-tur izin, megölni nincs engedelem,
Sülejmanén iki gözün. Szulejmánnak a két szemét.

B. Kéj ma bana nazlé jarém, 
aman dejor Sülejmaném.

Sülejmanén genc-tir jasé, 
hilaldan inje dir kasé, 
ajazmada jatér lesi.

Sülejmané öldürdüler, 
al kocuja bindirdiler, 
ajazmaia indirdiler.

K únos, Oszm&n-tör. népkölt. gyűjt. U.

R. Ne kínozz hát kedves rózsám, 
óh jaj így szól Szulejmánom.

Szulejmán ifjú évei, 
szemöldöke véknyabb ívnél, 
forrásnál fekszik holt teste.

Szulejmánt agyon ütötték, 
piros kocsiba ültették, 
a forráshoz szállították.

22
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4 .
Bajazitten çevirdiler j olumu, 
dokuz polis báladélar kolumu, 
gördünüz-mü basa gelen zulumu 2

B. Aman Allah al basemdan sevdaje, 
gene jasemda zindan ettin dünjajé•

Cifte tabanjamé çektim álmádé, 
dört janémda asker kolu kalmadé, 
basé-bozuklardan imdad olmade.

Bajazidn&l állták el az utamat,
kilenez rendőr kötözte meg karomat,
látjátok-e e kegyetlen bajomat?

/
11. Oh Isten vedd rólam el e szerelmet, 

ily ifjonta fogsággá tetted e világot.

Dupla pisztolyom felvontam, nem talált, 
körülettem katonaság nem maradt, 
a basi-bozukoktól segély nem jött.

Balcék iskelesinden, 
őékteém zaman; 
dudusile kumrusu, 
öttü bir zaman ; 
e jel catmés Kjamil rejs, 
çilemiz tamam.

5.
Balcsik kikötőjéből, 
a mint kijöttem ; 
papagáj meg gerléje, 
egyszerre búgott ; 
itt a halál Kjamil főnök, 
bünbánatunk teljes.

B. Janarém géné jaséma, R. Ily ifjonta égek,
kaidem derjada; 
askénéz kömür gözlüm, 
benden zijade.

Be gemiji sandal jé, 
éékma engine; 
sindi bora koparsa, 
sarar jelkene ;

tengerben vagyok ; 
szerelmed én szén szeműm,
nagyobb mint enyém.

Ej hajós ej csónakos, 
ne szállj nyilt tengerre; 
hogy ha most vihar kitör, 
vitorlába kap;
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nije kéjdén Kjamil rejs, 
hunja ergene.

Be geniiji kajékcé, 
hinnie kajea ; 
al beni bir geje götür, 
dojajém sana ;

hogy kínoztál Kjamil főnök, 
ennyi sok ifjút.

Ej hajós ej csónakos, 
ne szállj csónakra; 
végy engem, egy éjjel vígy, 
lakjam jól veled;

esbabém sandékta basélé kaidé, ruhám a ládába benyomva maradt, 
silahéni dévarda asélé kaidé, fegyverem a falra aggatva maradt.

Bir tas attém mejhaneje dajandé, 
dajandé’da jár ujkudan ujandé, 
ujandé-da al kanlara bojandé.

B. Arabaja tas kojdum, 
ben bu jola bas kojdum ; 
bir hanémén sebebine 
adémé sarhos kojdum.

Jól üstüne kuran kurmuş pazaré, 
ben istemem okujané jazané, 
ben isterim mejhanede gezeni.

Evimin alténda bakkal dükjané, 
gömüş kalem ile jazar rakkanıé, 
jandarmalar sindik aldé jakamé.

Követ dobtam, neki ment a korcsmának, 
neki ment s rózsám álmából fel ébredt, 
felébredt és piros vérbe festődött.

li. Kocsiba követ tettem, 
ez ügyért fejem tettem; 
egy asszonynak miatta, 
nevem részegnek tettem.

Útfélen sorshuzó állított vásárt, 
nem akarom az olvasót és írót, 
akarom én a korcsmákba járókat

6.

22*
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A házam alatt a fűszeres boltja, 
ezüst tollal írja fel a számokat, 
a zsandárok most ragadtak galléron.

7.
Dam bojunun ardé demir dejil-mi ?■ 
demiri eriden kömür dejil-mi ? 
bu hala getiren o jár dejil-mi ?

B. Buna derler Junanistan, 
belki gelemem; 
hakken helal ejle anam, 
belki dönemem.

Dam bojunun ardé jaban asmase, 
benim sevdi jejim bura josmase, 
sevdijimin gijdi moskof basmase.

Dam bojunun ardé cam dejil tayta, 
gönüllü askeri kalkar bu hafta, 
kimisi jaralé kimisi yasta.

A padlás hátulja végig nem vas-é ? 
a mi a vasat olvasztja nem szén-é ? 
a ki e bajba hozott nem rózsám-é ?

R. Görögország ennek neve, 
tán nem térek meg; 
engedd el a bűnöm anyám, 
tán nem jövök meg.

A padlás hátulja végig vad szőlő, 
az én szeretőm idevaló bájos, 
a rózsám viselete muszka szövet.

A padlás hátulja nem fenyő, deszka, 
önkénytes katona indul e héten, 
Xiémelye sebesült másika beteg.



II I . BETYÁR- ÉS KATONADALOK. 341

Edirne cesmesi, validem,
horlajup akar;
içen askerlerin, validem,
báWéné jakar ;
redif alajlaré, validem,
belki-de kalkar.

B. Validem hakken helal ejle, 
belki gelemem ; 
buna derler Sérbéstan boju, 
belki ölürüm.

Keslamézen önü, validem, 
demir dejil-mi ? 
demiri enden, validem, 
kömür dejil-mi ?

Keslamézen önü, validem, 
cam dejil tayta ; 
redif alajlare, validem, 
kalkar bu hafta.

Keslamézen önü, validem, 
hep sulu dere ; 
vurdu jüz basé kérbajé, 
her janém bere.

E j gaziler jo l göründü, 
jine garib serime; 
dalar taslar dajanamaz, 
benim aliu-zaréma.

B. Kal selamet kömür gözlüm, 
bir jana sen, birde ben.

Dün geğe jar hanesinde, 
jastéja’ém tas i d i ;

8.
Drinápoly forrása, anyám, 
zúg-búgva folyik ; 
ivó katonának, anyám, 
égeti keblét;
közlegény csapatja, anyám, 
talán útra kél.
R. Anyám engedd el a bűnöm, 

tán nem térek meg; 
szerb nemzetség ennek neve, 
talán meghalok.

Kaszárnyánk eleje, anyám, 
nem vasból van-é? 
a mi vasat olvaszt, anyám, 
nem szénből van-é ?

Kaszárnyánk eleje, anyám, 
nem fenyő, deszka; 
közlegény csapatja, anyám, 
indul e héten.

Kaszárnyánk eleje, anyám, 
csupa vizes völgy; 
százados korbácsát csapta, 
mindenem egy seb.

Tegnap éjjel a rózsámnál, 
a párnácskám csak kő volt ;

9.
Ej vitézek út tetszett fel, 
ismét szegény fejemnek; 
hegyek kövek ki nem állják, 
sóhajom nyögésemet.

R. Maradj üdvben én szén szeműm, 
egyfelé te, másfelé én.
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altem toprak üstüm japrak, 
jine göjnüm yos idi ; 
bir elim jarém kojnunda, 
bir elim bosa gitti.

Ben havada uçar iken, 
av ile tuttun beni; 
ben puhaine bilir iken, 
bir pula satten beni; 
ne kap unda kul ejledin, 
ne a zad ettin beni.

indim jarém bay ce sine, 
gülleri finğan gibi ; 
gerdanenda üc beni var, 
deliksiz mer ğan gibi.

alól föld, felől fa levél, 
szivem mégis boldog volt; 
egyik kezem rózsám keblén, 
a másik üresben volt.

A levegőben repülve, 
tőrrel fogtál meg engem; 
én az értékemet tudva, 
egy púiért adtál el engem; 
ajtódnál sem rabbá nem tői, 
se szabaddá nem tettél.

Mentem a rózsám kertjébe, 
rózsái mint a findzsák; 
nyakán három anyajegye, 
mint a lyukatlan kagylók.

10.
Izmirin jolunda vurdular bem, 
al kanlar içine kojdular beni, 
kézén çevresine sardélar beni.

Izmirin jolunda bir séra diken, 
kör olsun dikeni jollara eken, 
ajrélék-tér benim belimi büken.

Izmirin içinde kura çekilir, 
kurasé cékanén bojnu bükülür, 
analar babalar jola dökülür.

Izmiré gidin je  bade isterim, 
badenin üstüne meze isterim, 
alaja'ém kézé güzel isterim.

izmirin iáin de kurduk pazaré, 
ne hale üratték bakér parajé, 
dejme sarraf vermez bunğe parajé.
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B. Ah nine vuruldum derman 
isterim ;
İzmir valisinden ferman 
isterim•

A szmirnai úton lőttek meg engem, 
csupa piros vérbe hagytak ott engem, 
leány kendőjébe takartak engem.

A szmirnai úton sorjában tövis, 
vakuljon az útra tövist ültető, 
elválás az, a mi engem szomorít.

Szmirna városában most sorsot húznak, 
a kire a sors jut, meghajlik nyaka, 
anyák apák az útfélre hullanak.

Míg Szmirnába erek italt akarok, 
italhoz harapni valót akarok, 
ha megházasodom, szépet akarok.

Szmirna városában vásárt csináltunk,
hova juttattuk el a rózpénzünket,
bármelyik pénzváltó nem ad ennyi pénzt. 

/
R. Oh anyám meglőttek, én írt 

akarok;
Szmirna vadjától fermánt 
akarok.

11.
Janjanén içinde bir j esil bajrak, 
bir jane bal olmué, bir jane kajmak, 
sen kimin jare-sén her janen ojnak ?

B. Hajdinái dökmeli donlum, 
suari kolu basına'a geldi; 
elinde kama pecak, 
belinde pistao, 
vurma!a geldi.
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Janjanén içinde kanlé éaj akar, 
acmés yen jer éji sejire bakar, 
her kime bakarsa jürekler jakar.

Janjanen içinde vurdular beni, 
al kanlar içinde kojdular beni, 
jaren çevresine sardélar beni.

Janja városában egy zöld zászló van, 
egy oldala méz lett, másika tejfel, 
kinek rózsája vagy, csupa élet vagy ?

11. Eajta puha bugyogósom, 
jött a lovas hogy elfogjon: 
kezében kés bicsak, 
az övében pisztoly, 
jött hogy megöljön.

Janja városában véres víz folyik, 
ablakát nyitotta úgy néz szerte szét, 
a kire csak rá néz, szivét meggyujtja.

Janja városában lőttek meg engem, 
piros vérbe fagyva hagytak ott engem, 
rózsám kendőjébe takartak engem.

Jemen éöllerinde orda 
kurulmuş ;
benim járém sol dizinde 
vurulmué ;
ben dujmadan, ğümle alemler 
dujmus.

B. Zalim Jemen, actén bana 
jareler;
gelsin eéim, bulsun bana 
âareler.

11

Jemen síkságában tábort 
ütöttek;
az én szeretőm bal térdét 
lőtték meg;
én nem tudtam, egész világ 
megtudta.

R. Gonosz Jemen, nekem sebet 
nyitottál;
jöjjön párom, engem ő meg 
gyógyítson.
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Hasta oldum, ben odamda 
j at erem;
aman dostlar gelin beni 
kaldérén ;
kalderen-da nazlé jare 
gönderin.

B. Jar bulursa, bulsun bana 
çareler;
zalim Jemen, actén bana 
jareler.

Kelemené ben elimle 
bâladem ;
ben jar érné Jemened ek 
jolladem;
arkasendan zar e-záré 
âladem.

B. Zalim Jemen, actén isler 
askere;
bes jel oldu bekliyoruz 
teskere.

Jemen ovasénda otlar 
kuzular;
deli göjnüm sélaséné 
arzular ;
yarelerim s éra-s éra 
sézélar.

B. Zalim Jemen, actén bize 
jareler ;
bulsa bulur Mevlam bize 
çareler.

Jemen beni hasret kojdu 
jaréma ;

Beteg lettem, a szobámban 
ott fekszem; 
óh barátim, emeljetek 
fel j érték;
emeljetek és rózsámhoz 
küldjétek.

R. Csak a rózsám, ő találjon 
balzsamot ;
gonosz Jemen, nekem sebet 
nyitottál.

A kardját az én kezemmel 
kötöttem;
rózsámat egész Jemenig 
küldöttem ;
háta megett keservesen 
zokogtam.

R. Gonosz Jemen, katonának 
dolgot adtál; 
öt éve hogy várakozunk 
útlevélre.

Jemen síkságában bárány 
legelész;
bolond szivem a hazáját 
kívánja;
a sebeim egysorjában 
sajognak.

R. Gonosz Jemen, nekünk sebet 
nyitottál;
csak az Isten talál nekünk 
balzsamot.

Jemen elválasztott engem 
rózsámtól;
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merhamet et, inajet kel 
haletna;
yaber verin, bejim gelsin 
janema.

B. Zalim Jemen, actén bana 
j  ar eler ;
gelsin kezem, bulsun bana 
çareler.

Nefer geldi jata?énidan 
kalderdé ;
beni asken sevdasena 
salderde ; 
ajreleen borularca 
caldérdé.

B. Kez bulursa, bulsun bana 
çareler ;
zalim Jemen, actén bana 
j ar eler.

könyörülj és szánakozzál 
bajomon;
adjatok hírt, bejem jöjjön 
én hozzám.

R. Gonosz Jemen, nekem sebet 
nyitottál ;
jöjjön lánykám, ő találjon 
balzsamot.

Katona jött, az ágyamból 
felköltött;
engem egy nagy szerelembe 
kerített;
az elválás harsonáját 
fuvatta.

R. Csak a lánykám, ő találjon 
balzsamot ;
gonosz Jemen, nekem sebet 
nyitottál.

13.

Jine kajnadé ğostu dalar tase, 
akettém gözümden kan ile ja se, 
alerığa sisane sejmenler hasé.

Istambuldan geldi sevdijim ferman, 
aradém bulmadém derdime derman, 
dövüşe dövüşe aééldé mejdan.

Kaleler japterdem dört jane lâle, 
alağa sisanem kursunu jale, 
asime sorarsan kér jalé dalé.

Sabâ namazénda geétim koruju, 
deme sejle bejler çalmam borujıı, 
söjlejin-ki gelsin sacé doruju.
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B. Bize meskjen oldu 
Urum-elleri; 
arpalek’ tér bize kafadar, 
selvi köjleri.

Ismét főtt forrongott a hegyek köve, 
hullattam szememből vért és könnyöket, 
a mint vette fegyverét a fövadász.

Sztambulból jött kedvesem parancsolat, 
kerestem nem leltem, bajra balzsamot, 
birkózva birkózva megoyilt a liarcztér.

Várat csináltattam négy felől kötve, 
tarka fegyverem golyója megkenve, 
ha eredetét kérded kirdsa hegyi.

Beggeli imakor mentem át a hegyen, 
semmiséggel bejek nem tilinkózom, 
szóljatok hadd jöjjön a szürke hajú.

R . Am i tartózkodó hehünk, 
lett Bumélia;
árpás hely lett a mi társunk, 
cziprus falvai.

14.
Jiiksek minareden atteni 
kendimi;
cok aradém bulamadem 
dengimi;
türlü çiçeklerden aide m 
rengi mi.

Magas mináréból dobtam le 
magam;
kerestem de nem találtam 
páromat ;
sokféle virágtól vettem 
színemet.

Jiiksek minareden atteni 
ben bir tas ;
ne anam var ne babam var, 
ne kardaé ;

Magas mináréból dobtam 
egy követ;
nincsen anyám se apám, se 
testvérem ;
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B. Ejvâ olsun nazlé jarém 
sanéma •
üc arkadaş kéjdé benim 
janéma.

Jámur jâjor su dalar e 
ésladér ;
ésladér-da silâlare 
pasladér ;
bir giin olur deli gönül 
uslaner.

keskin keléj vurdu bana 
arkadaş.

éles kardot ütött belém 
pajtásom.

Esik eső, nedvesíti 
hegyeket;
nedvesíti rozsdásítja 
a fegyvert ;
egy napon majd lecsillapszik 
bolond szív.

/
R. Oh jaj hamiskás rózsám

a híremnek;
három testvér rontott az én 
lelkemnek.

15.
Jürük jajlasénda bir j esil cadér, 
cadérén içinde bir jivan jatér, 
séva-da baja ne kalmasén yatér.

Jürük jajlasénda gün gelir geçer, 
kézlarén jüzünü olanlar acar, 
benim sevdiğijim cil para saçar.

İzmir'in içinde kurulur pazar,
Izmir capkénlaré pazarlék bozar, 
kaldér Jlstanéné dejmesin nazar.

Izmirin içinde var-dér mejhane, 
sérma bujéklarém bojandé kana, 
ajélar görmesin do'uran ana.

Jürük jajlaséndan gelir geçersin, 
çekme hançerini kanlar sacarsén, 
ne beni seversin ne var gedersin.

Jürük tanyájában van egy zöld sátor, 
benne a sátorban egy ifjú fekszik, 
gyűrd fel lábikrád, legyen meg a kedved.
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Jürük tanyájában nap telik múlik, 
a leányok arczát ifjak felfedik, 
az én szeretőm ragyogó pénzt dobál.

Szmirna városában vásárt állitnak,
Szmirna betyárai rontják az alkut, 
emeld szoknyád hogy tekintet ne ártson.

Szmirna városában vagyon egy korcsma, 
ezüstös bajuszom vérbe festődött, 
fájdalmat ne lásson a szülő anya.

Jürük tanyájánál jársz el haladsz el, 
ne vond ki handzsárod, mert vért loccsantasz, 
se nem szeretsz, se le nem mondasz rólam.

16.
Plevne dedikleri küçük kasaba, 
rus askeri cok-tur gelmez hesaba, 
kesilen kelleler almaz kasaba.

Plevnenin içinde ordu kuruldu,
Osman pasa sol Janendan vuruldu, 
erk bes bin askerle jesir tutuldu.

Tüfengimin uju gömüşten isli, 
serma bujéklarém çürüdü düştü, 
dil bilmez kazaklar baséma üstü.

B. Giderim giderim, validem, 
balkan tükenmez; 
arkama bakarém, validem, 
imdadem gelmez.

Plevneden toplar átéldé,
İslam bulgara kátéidé, 
haber olsun sultan Hamid,
Urum-elleri satéldé.

Cadéréméz mavi bej az, 
bu sene gelmedi-mi jaz ?
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aman kjatib haller j  aman, 
beni başka deftere jaz.

Kara-deniz dalgalandé, 
orta j  eri halkalandé, 
kör oiase Damad pasa9 

moskof ile ne laflaste.

Kara-deniz akup gider, 
etraf éne jékap gider, 
sâ olasé Osman pasa, 
bulgarlaré kérup gider.

Kara-deniz akmam dedi, 
ben Tunaja bakmam dedi, 
jiiz bin kazak gelmiş olsa,
Osman pasa korkmam dedi.

Plevnának nevezett kicsiny város, 
sok az orosz katona, számlálhatlan, 
a levágott fők városba nem férnek.

Plevná-bán a tábort felállították, 
Oszmán pasát bal oldalról meglőtték, 
negyvenöt ezer katonával elfogták.

A fegyverem vége ezüstből készült, 
ragyogó bajuszom egész oda lett, 
nyelv nem tudó kozákok reám törtek.

R. Megyek megyek, anyám, 
fíalkánnük uincs vége; 
hátra nézek anyám, 
segitség nem jön.

Plevnából ágyút sütöttek,
Iszlám a bulgárba vegyült, 
tudja meg szultán Hamid,
Bumélia eladódotf.
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A sátorunk kék meg fehér, 
ez évben nem jött-é a nyár? 
ugyan jegyző, rosszúl állunk, 
más füzetbe írj be engem.
Fekete tenger hullámzott, 
a közepén gytirüsödött, 
vakuljon meg Dámád pasa, 
a muszkával mit suttogott.

Fekete tenger folyva megy, 
az oldalait mosva megy, 
éljen soká Oszmán pasay 
bulgárokat pusztítva megy.

Fekete tenger, úgymond, nem foly, 
a Dunába nem néz, úgymond, 
ha százezer kozák is jön,
Oszmán pasa nem fél, úgymond.

17.
Rumili valisi inmis Vidbola, 
bes on pasa dizilmiş sodan sola, 
bizim jardemğemez jaradan Allah. 
Dönmem dövüşürüm der Pazvand-ölu.

Pazvand-ölu der-ki kérk bes dir ja sem , 
sertéma gijmisim eğel kumasen, 
aja’emla gitmem kesseler basém.
Dönmem dövüşürüm der Pazvand-ölu.

Sadr-azam dejor-ki gelsin görejim, 
bu naséljijit dir ben-de bilejim, 
vezirlik isterse üc tü verejim.
Vezirlik postuna gec Pazvand-ölu.

Bu dünjaja geldim bir daha gelmem, 
ben Pazvand-ölu-jum sözümden dönmem, 
babamdan miras dır Viddini vermem. 
Dönmem dövüşürüm der Pazvand-ölu.
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Eumólia válija Vidbolba, ment, 
öt tiz pasa sorakozott jobbról, balra, 
a mi segítőnk a teremtő Isten.
Nem megyek,verekszem : úgy mond Pázvánd-fi..

Pázvánd-fi szól: negyven öt éves vagyok, 
a vállamra halál posztóját öltém, 
tappot sem megyek, ha fejem is veszik.
Nem megyek, verekszem, úgy mond Pázvánd-fi..

A nagy-vezir így szól: jöjjön hadd látom, 
hogy milyen legény ő, én is hadd tudom, 
ha vezérséget akarsz, adok három tollat. 
Vezérség tisztjébe lép át Pázvánd-fi.

E világra jöttem, ismét nem jövök, 
az én nevem Pázvánd-fi, szót nem szegek, 
apámtól örökség, Viddint nem adom.
Nem megyek, verekszem : úgy mond Pázvánd-fi.-

Ruslar Tunajé atladé, 
karakollara j  okiadé,
Osman pasanén kolundan, 
altmés bes bin top pátiadé.

Kanlé Tuna akar gider, 
etraf éné jékar gider, 
adlé sanlé Osman pasa, 
bogun ej mis jesir gider.

Istambuldan gelir kadi, 
kalmadé diinjanén dadé, 
saskén oldu zalim kadi, 
deli oldu deli kadi.

Kanlé Tuna akmam dejor, 
ben düşmandan korkmam dejor,

18.

Muszkák Dunán átugrattak, 
az őröket megvizsgálták,
Oszmán pasa seregéből, 
hatvan öt ezer ágyút lőttek.

Véres Duna egyre folyik, 
oldalait egyre mossa, 
híres neves Oszmán pasa, 
fejét hajtva fogságba megy.

Isztambulból jön a bíró, 
nem maradt világnak ize, 
buta lett kegyetlen biró, 
bolond lett a bolond bíró.

Véres Duna nem foly, úgymond,, 
ellenségtől nem fél, úgymond,
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kélénjémé vermejinğe, mig a kardom át nem adom,
ben Plevneden cékmam dejor. Plevnát itt nem hagyom, úgy mond.

Kér atéma attém postu, 
çift tabanğa elmas taslé, 
gitme bejim öldürürler, 
bu vezirler her bir sözde.

Szürke lovamra nyeregbőrt tettem, 
kettős puskám gyémánt kövü, 
ne menj bejem mert megölnek, 
e vezirek minden szóban.

B. Olur-mu bejler olur-mu ? 
javer pasajé vurur-mu ? 
padisahén zalimleri, 
bu dünja böjle kalér-mé?

Olur-mu bejler olur-mu ? 
evlad baba jé vurur-mu? 
padisahén zalimleri, 
bu ğihan size kalér-mé?

R . Lehet-é bejek lehet-é? 
apród pasáját öli-ó? 
padisa kegyetlenéi, 
e világ így marad-é?

Lehet-é bejek lehet-é? 
fiú az apját öli-é ? 
padisa kegyetlenéi, 
e világ nektek marad-é?

19.
Seraj önü séra séra söjütler, 
oturmuş binbasé asker öjütler, 
bu kaugada ölen baba-jijitler.

B. Ojnasér baléklar deniz dalgalé, 
bu gün Varnanén basé éok belalé.

Bulgarije bizden asker alatfak, 
ala jak-ta Sipkája jollajajak, 
arkamézdan analar âlajağak,

Arab-ölu béca'éné jálasén, 
jdlasén-da Pilevneji bojlasén, 
bu kaugada cok analar álasén.

Szeráj előtt egy sorjában a nyárfák, 
százados űl tanítja a katonát, 
e harczban meghaló vitéz legények.

R. Játszanak a halak, tenger hullámos, 
Várna feje ma nagyon szerencsétlen.

K únos, Oszmán-tőr. nópkölt. gyűjt. II.
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Bulgárország tőlünk katonákat vesz, 
veszi és Sipkába, fogja küldeni, 
utánunk az anyák fognak majd sírni.

Arab-fia kenje meg a bicsakját, 
kenje meg és el Plevnáig nyújtsa ki, 
e háborúban sok anya hadd sírjon.

20.
S'astopol önünde jatan gemiler, 
atar nizam topun jer gök iniler, 
eğeli gelmeden ölen jijitler.

S'astopol önünde uf a j ék taslar, 
redif askerleri Balkanda késlar, 
ne dir benim baséma gelen isler ?

S'astopol önünde tas ben olaj em, 
ela göz üstüne kas ben olajéra, 
jalnéz jatanla ra es ben olajém.

S'astopol önünde s éra söjütler, 
binbasé jiizbasé asker öjütler, 
sélada jaréméz mektubu bekler.

Aljesil bajra!é gelin-mi sandén ? 
sefere gideni gelir-mi sandén ? 
tirempet sesini davul-mu sandén i *

Eski serajlarda kuram çekilir, 
kurasé cékanén bojnu bükülür, 
anasé bahasé jola dökülür.

Késlanén önünde bir uzun selvi, 
kimimiz nisanlé kimimiz evli, 
sélada braktém ben bir sacé telli.

* E sor változata: ,Calénan davulu düjün-mü sandén‘ ?
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B. Aman padisahém izin ver bize, 
izin vermezseniz at m denize, 
tutalem moskofu 1 verelim size.

Szevasztopol előtt heverő hajók, 
katona ágyút süt, ég és föld remeg, 
haló idő előtt haló legények.

Szevasztopol előtt kicsinyke kövek, 
rezervisták a Balkánon telelnek, 
mi ez a mi éri szegény fejemet?

Szevasztopol előtt kő hadd legyek én, 
azúr szem felett szemöldök legyek én, 
egyedül hálóknak társa legyek én.

Szevasztopol előtt egy sorban nyárfák, 
százados, kapitány katonát oktat, 
otthonunkban szeretőnk levelet vár.

Piros zöld zászlót arának hittél-e ? 
hogy az útra kelő megjön hitted-e ? 
a trombita hangját dobnak hitted-e ? 1 2

Régi szerájokban a sorsom húzzák, 
kinek sorsa kijön hajlik dereka, 
apja anyja összeesik az úton.

A kaszárnya előtt hosszú cziprusfa, 
nehányunk eljegyzett, nehányunk házas, 
házamban hagytam én egy arany hajút.

11. Ugyan pádisám adj nekünk engedélyt, 
ha engedélyt nem adsz, dobj a tengerbe, 
hadd fogjuk a muszkát, adjuk át neked.

1 Moskof helyett Mencikofot is mond egy másik változat.
2 Változata: ,szóló dobot menyegzőnek hitted-e*.

23*
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ğandermanm on bes arşen 
şeridi;
jünjimde ja  kalmade 
eridi ;
benim jarem su ğihanda 
bir idi.

Sáré zejbek su jerlerde 
jaslaner ;
jâmur ja a r  silâlare 
paslanér ;
bir gün olur deli gönül 
uslanér.

B. Karié dalar senin olsun 
ğandarma ;
ğdndarmajé jar joluna 
gönderme.

21.
A zsandárnak öt röfnyi a 
zsinórja;
a szivemben zsír nem maradt, 
elolvadt ;
a szeretőm e világon 
egyetlen.

Sárga zejbek e helyeket 
szokta m eg; 
eső esik, rozsdásodik 
fegyvere;
egy napon a bolond szív majd 
megunja.

R . Hóhegyek tietek legyen 
a zsandár;
a zsandárt rózsám útjára 
el ne küldd.



IV.

Bekcsl (ör)

Gülün geldi gülün geldi, 
sakseja bülbülün geldi, 
iki gözüm komsularem, 
her sene-ki kulun geldi.

Gülün geldi şükürlere, 
niğe niğe bujéllara, 
güle güle cok jellara.

Ramazan geldi dajande, 
ğamiler nura bojandé, 
top atélde kandil jande, 
kalbeméz ona inande.

İste geldim kapunuza, 
selam verdim topunuza, 
baksisimi vermezseniz, 
bok işkembe baseneza.

Arkadasem gel janéma, 
turp sekajem izanena, 
bekçilik kjaren dejil dir, 
Aja-Sofja külhanena.

Eózsád jött meg, rózsád jött meg, 
edényre fülmüléd jött meg, 
én két szemem szomszédaim, 
esztendei szolgád jött meg.

Rózsád jött meg, hogy köszöntsön 
éljetek sok esztendeig, 
nevetve sok esztendeig.

1.
Ramazân jött állapodott, 
dsámik fénybe befestődtek, 
ágyú szólalt, mécses gyuladt, 
a mi szivünk meghitt neki.

íme jöttem ajtótokhoz, 
mindőtöket üdvözöltem, 
ha baksisom nem adjátok, 
szar paczal a fejetekre.

Én társam jöjj ide mellém, 
tanulj egy kis műveltséget, 
bekcsiség nem a te dolgod, 
Aja-Szofja hamu házába.

Davulu taktém bojnuma, Dobot vettem a nyakamba,
cektém divan j oluna, indultam a tanács-útra,
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sizin evde börek pişer, 
kokusu vurdu burnuma.

rétes sül a házatokban, 
szaga orromba ütődött.

Davulu taktem. bojnuma, 
döruldum divan joluna, 
konak önünden geçerken, 
baklava koktu burnuma.

Dobot tettem a nyakamba, 
tanács-útra igazodtam, 
a mint konak előtt megyek, 
rétes szag jött az orromba.

Davıdum ipi kér m ez e, 
bu jel jemedim karpuzu, 
arkadasémé sorarsan, 
janiidé pabuç yer seze.

A dobom zsinórja veres, 
ez idén dinnyét nem ettem, 
hogyha társamat kérdezed, 
dzsámiba ő papucs tolvaj.

Ramazan geldi gidijor, 
bizleri mahzun edijor, 
onbir a jen bir sultane, 
gidüp jiirekler ezijor.

A ramazan megjött elmegy, 
bennünket szomorúvá tesz, 
tizenegy hónap szultánja, 
megy szétzúzza a szíveket.

Eski kelame nejlejim, 
jeni selamlar ejlejim, 
ejer izniniz olursa, 
cojuklare vasf edejim.

X

Mit csináljak régi szóval, 
újonnan köszöntök én fel, 
ha nekem megengeditek, 
gyerekeket feldicsérem.

Davulumu düzer iken, 
inji merj an dizer iken, 
beni bir cojuk ca'érdé, 
davul ile gezer iken.

A mint dobom rendezgettem, 
gyöngyöt korállt illeszgettem, 
egy gyermek szólított engem, 
a mint a dobbal sétáltam.

Cojuk gider ben giderim, 
onunla hem laf ederim, 
enseme bir tokat vurdu,
basémdan calmésté fezinı.

✓
Cojuklarén halé belli, 
kimi olur dudu dilli, 
kimi dinlemeje heves, 
kimi olur düdük dilli.

A gyermek megy én is megyek, 
vele még szóba is áll» k, 
a tarkómra egyet ütött, 
fejemről ledobta fezem.

Hisz tudni a gyermek dolgát, 
némelye papagály nyelvű, 
némelyike hallgat szóra, 
némelye meg duda nyelvű.
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Coğuksuz evler olmasen, 
%udaji-8İlle vurmasen, 
Mevlama re fiam bu-dur-ki, 
analar ağe görmesin.

Eski kelam e nejlejim, 
jeni selamlar ejlejim, 
efendimin hanesinde, 
tembelleri vasf edejim.

Is bujurmajen tembele, 
gülüne olursun ellere, 
üşenir jerinden kalkma, 
minderi döner sellere.

Herkes tembellere giiler, 
jatté e jer de un eler, 
asla elini jumaz, 
elini koltüna siler.

El ile ajak demişler, 
göz ile kulak demişler, 
meşhur bir kelam dir bu, 
tembele dajak demişler.

Tekkelerde çeker demi, 
kötü sözlerden gel beri, 
davulcunuz reğa eder, 
evde varsa kov tembeli.

Gyermektelen ház ne legyen, 
Isten csapása ne üssön, 
Istenhez az a kérésem, 
anyák búbajt ne lássanak.

3.
Mit csináljak régi szóval, 
újonnan köszöntök én fel, 
az efendimnek házában, 
a resteket dicsérem fel.
Restnek dolgot ne adjatok, 
másnak nevetsége leszel, 
restel helyéről felkelni, 
párnája szélvésznek fordul.

Mindenki nevet a resten, 
álltó helyén lisztet szitál, 
soha kezét meg nem mossa, 
kezét könyökéhez törli.
Kezet meg lábat mondottak, 
szemet meg fület mondottak, 
híres egy szólás ez, 
a restnek botozást mondtak.

Tekkékben tölti idejét, 
a rósz szóktól jöjj emidébb, 
nagyon kér a mi dobosunk, 
űzd el ha van rest a házban.

Kara kojun kuzulu-dur, 
dizlerim sezele-dér, 
bekletmejin a efendim, 
arkadasem ac-gözlü-dür.

Sürme ğamlar sürülijor, 
cil paralar sacelijor,

4 .
Fekete juhnak báránya van, 
a térdeim nagyon fájnak, 
ne várasson óh efendim, 
az én társam éhes szemű.

Festett ablak bekenődik, 
ragyogó pénz elszóródik,
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arkadasém kel dir hasé, 
hic durmajup kasénijor.

iste geldim kosa kosa, 
aj a'eme vurdum tasa, 
aj efendim a sultaném, 
dünjalar durdukça jasa.

Ize geldim size geldim, 
inği merjan dize geldim, 
aj efendim a sultaném, 
arzuladem size geldim.

Sekerim var ezileğek, 
dülbendlerden sözüleğek, 
bekletmeğin a efendim, 
dok jerim var gezilecek.

Evlerimin önü şimşir, 
hanem aklen baséna devşir, 
Mérned efendinin kézé, 
kalk babana pilav pişir.

Ben bir karpuz aldém, 
pécak ile onu jardém, 
pécak içine düştü, 
ar dé sér a ben-de daldém.

Karpuz idinde gezindim, 
miski-amber kesildim, 
Selanije jolum düştü, 
karpuz içinde gezerken.

Selanijin balkané cok-tur, 
evimde odunum jok-tur, 
elime bir balta gedti, 
Mevlanén hikmeti dok-tur.

társamnak tar az ő feje, 
folytonosan vakaródzik.

íme jöttem futva futva, 
lábam ütöttem a kőbe, 
óh efendim oh szultánom, 
élj a míg csak a világ tart.

Nyomra jöttem hozzád jöttem, 
gyöngyöt koráit fűzve jöttem, 
óh efendim óh szultánom, 
vágyakoztam hozzád jöttem.

Cfcukrom vagyon, szét kell törni, 
tilkötőm van, fel kell oldani, 
ne várasson óh efendim, 
sok helyet kell még bejárni.

5.
A házam eleje puszpáng, 
lányom gyújtsd eszed fejedbe, 
Mehmed efendin ek lánya, 
kelj fel, főzz apádnak piláfot.

Görög-dinnyét vettem, 
késsel félhasítottam, 
a kés bele esett, 
utána én is lemerűltem.

A dinnyében sétálgattam, 
mosusz-ambrává változtam, 
Szalonikot útba ejtém, 
a dinnyében sétáltomban.

Szaloniknak sok a hegye, 
a házamban fám nincsen, 
a kezembe balta került,
Istennek sok a bölcsesége.
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Eski kelamé nejlejim, 
jeni selamlar ejlejim, 
ejer izniniz olursa, 
éi çekler i vazf edejim.

Davulumun ipi tirşe, 
bekéi gezer köse köse, 
ilk-beharda acélijor, 
sáré zümbül, mor menekşe.

Karanfil derler ekerler, 
onu sakséja dikerler,, 
bejlere peşkeş çekerler, 
hepsinden âla cicek-tir.

Feslijen der belim iıığe,

japraklarém dal bojunğa, 
bunu koklarlar dojunğa, 
hepsinden âla éiéek-tir.

Gül der-ki ben pir-im, 
hepsinden evvel ilerii-jim, 
efendimizin t eri-j im, 
benden âla cicek jok-tur.

Bir uzun jol-dur giderim, 
kimseje jok-tur kederim, 
ejer izniniz olursa, 
ğamileri vasf edejim.

Ak-seraj bir ufak cárié, 
dükjanlare karsé-karsé, 
Valide-sultan járni japté, 
muvakkitle karsé-karsé.

6.
Mit csináljak régi szóval, 
újonnan köszöntök én fel, 
ha nekem megengeditek, 
virágokat feldicsérem.

A dobomnak fonala kék, 
bekcsi sétál szegleteken, 
a tavasszal nyilik ki 
sárga ibolya s barna viola.

Szegfűnek hívják, elvetik, 
cserép edénybe ültetik, 
bejeknek ajándékúl adják, 
mindegyiknél pompásb virág.

Bazsalyikom úgy szól: termetem 
vékony,

leveleim ág nagyságúak, 
jóllaktig szagolgatják ezt, 
mindegyiknél pompásb virág.

A rózsa szó l: én ős vagyok, 
mindegyiknél elébb vagyok, 
efendinknek (prófétának) izzadsága, 
nálamnál pompásb virág nincs.

7.
Én egy bosszú útat megyek, 
senkinek sem okozok bút, 
ha nekem megengeditek, 
a dzsámikat feldicsérem.

Ak-szeráj egy kicsiny csársi, 
a boltjai szemtől szembe,
Szultán-anya dzsámit épített, 
napórával szemtől szembe.

361
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Aja-Sofja ibtidasé, 
hepsinden evvel binasé,
Top-kandilde namaz kelemén, 
kabul olur duasé.

Jeni-fami ketenciler, 
içinde âifte bekçiler, 
bir tarajé balek-pazar, 
bir tarafé ölçekliler.

Jeni-fami Jeni-Cami, 
dillerde dir onun name, 
güvercinlerin mekjané, 
Sıdtan-Bajazid mejdane.

Sulejmanije mayje kurar, 
hep Camiler ona ııjar, 
sadérvané bastan basa, 
sulare tavandan akar.

Bekçimizin adé Ay m ed, 
Cümle geémislere raynıet, 
ne güzel mayje kurijor, 
o fatih sultan Mehemmed.

Bir uzun jol-dur giderim, 
kimseje jok-tur kederim, 
ejer izniniz olursa, 
arkada sem metli edejim.

Arkadasem fener taser, 
kel dir basé durmaz kasér, 
baséna boklu işkembe, 
sérténa semer jarasér.

Havaja attém Jisengi, 
döndü dolasté köseji,

Aja-Szófia kezdete, 
mindnél régibb épülete, 
ki Top-kandilben imádkozik, 
imája elfogadtatik.

Jeni-dzsámi lenárulók, 
benne páros éji őrök, 
egyik felén halvásár van, 
a másikán virágosok.

Jeni-dzsámi, Jeni-dzsám i, 
a nyelveken van a neve, 
a galamboknak a helye, 
Bajazid-szultánnak tere.

Szulejmánije feliratot von fel, 
összes dzsámik akkép tesznek, 
szökőkűtja véges végig, 
padlásról folyik a vize.

A bekcsinknek neve Ahmed, 
irgalom az elhaltaknak, 
mily szép feliratot von fel, 
hódító Szultán Mehemmed.

8.
Én egy hosszú útat megyek, 
senkinek sem okozok bút, 
ha nekem megengeditek, 
pajtásomat dicsérem fel.

A pajtásom lámpást hordoz, 
tar a feje egyre viszket, 
a fejére szaros paczal, 
a hátára nyereg illik.

A légbe rakétát dobtam, 
szegleteket mind bejárta,
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arkadaéém sorar sanez, 
pacaiénál kör eseji.

Elime aldem taba'e, 
icine kojdum ki javé, 
arkadasem sora rsanez, 
jaudilaren eytijaré.

Taytadan fener japarem, 
darağek sokak sapar em, 
arkadasem aje olmus, 
burnuna halka takar cm.

Daud-pasa mey kemesi, 
alté üstü mengenesi, 
arkadasem sorarsanez,
A jvan-seraj cingen esi.

Jeni-ğami direk ister, 
söjlemeje jürek ister, 
benim karnem tok-tur amma, 
arkadasem börek ister.

Bir ğijer aldem pazardan, 
sar ar de soldu nazardan, 
arkadasem sorarsanez, 
diin geğe çekte mezardan.

Çala çala kolum düştü, 
kolumun kalça'e diisdl, 
daha cok söjlerdim amma, 
coğuklar basema üstii.

Sindi cCzeme acajem, 
miski- a mberler sa cajem, 
coğuklar basema üstü, 
jaren bir mekteb acajem.

ha kérdezed a pajtásom, 
borjulábas vak szamara ő.

A tányért kezembe vettem, 
az ugorkát belé tettem, 
ha kérdezed a pajtásom, 
a zsidóknak öregje ő.

Deszkából lámpást készítek, 
szűkecske utczára térek, 
a pajtásom medvévé lett, 
orrába gyűrűt illesztek.

Daud-pa8áuak törvényszéke, 
minden felül makinája, 
ha kérditek pajtásomat,
Ajvan-szerájnuk czigánya ő.

Jeni-dzsámi oszlopot akar, 
beszéléshez szív szükséges, 
az én hasam tele ugyan, 
de pajtásom rétest akar.

Májat vettem a vásárból, 
sápadt olvadt tekintéstől, 
ha kérditek pajtásomat, 
tegnap jött ki temetőből.

9.
Játszva játszva karom fáradt, 
a karom felseje fáradt 
még sokat beszéltem volna, 
de a gyerekek rám estek.

Hadd nyitom ki most a számat, 
mosuszt és ambrát hadd szórok, 
a gyermekek reám estek, 
holnap nyitok egy iskolát.
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Eski kelamé nejlejim, 
jeni selamlar ejlejim, 
ejer izniniz olursa, 
pireleri meth edejim.

10.
Mit csináljak régi szóval, 
újonnan köszöntök én fel, 
ha nekem megengeditek, 
a bolhákat dicsérem fel.

Tuttum pirenin dokuzun, 
kapte ninemin hotozun, 
jandem pirenin elinden, 
öldüm pirenin elinden.

Megfogtam én kilencz bolhát, 
elkapta anyám kalapját, 
szenvedtem a bolha miatt, 
meghaltam a bolha miatt.

Bizim pire evlenecek, 
keylenin kézén olajak, 
tayta-biti ojrıajağak, 
sivrisinek saz âalağak.

A mi bolhánk házasodik, 
elveszi a tetű lányát, 
a poloska fog játszani, 
a szúnyog meg muzsikálni.

Tuttum pireji nalladém, 
bakkala muma jolladem, 
gitti piremiz gelmedi, 
üâ gün ilâ geje áladéin.

Bolhát fogtam megpatkóztam, 
fűszereshez gyertyáért küldtem, 
elment bolhánk vissza nem jött, 
három nap és éjjel sírtam.

Uf a jé k- tefeği k kuşlar, 
jalé kenarénda késlar, 
softalar temğid verijor, 
Fatma pilava haslar.

11.
Apró-cseprő kis madárkák, 
nyaraló mellett telelnek, 
szólták reggelt imádkoznak, 
Fatma zsírt kever piláfba.

Halajéklar halajéklar, 
ojak basénda sajéklar, 
davulun sesin dujunğa, 
pirinğin tasén a j  éti ar.

Babszolgálók rabszolgálók, 
tűzhely mögött révedeznek, 
ha meghallják a dob hangját, 
rizst a kőtől megtisztítják.

Eski kelamé nejlejim, 
jeni selamlar ejlejim, 
ejer izniniz olursa, 
jalélaré vasf edejim.

12.
Mit csináljak régi szóval, 
újonnan köszöntök én fel, 
ha nekem megengeditek, 
nyaralókat dicsérem fel.
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Besik-tas Jaja efendi, 
herkes müradéna erdi,
Orta-köjde funda demir, 
Arnaut-köjüne dar jetisti.

Emirgjan malta limané, 
Istinje bülbül mekjané, 
müsafire rakbet etmez, 
Jeni-köjün müslümane.

Terapjada kjafir cok-tur, 
rakbet eder müsafire, 
Biljükdere bir gizli jer, 
dahil oldu Sáré fara. 
Saré-jarén jourdu, 
beni bir ana do'urdu, 
daha cok söjlerdim amma, 
akşamdan sesim jo'udu.

Üzümü kojdum taba'a, 
g e étim karsé-ki Kava'a, 
hem almaié hem vermeli, 
isimiz kaidé sabaha.

Bir uzun joldur giderim, 
kimseje jok-tur kederim, 
ejer izniniz olursa, 
Edirneji meth edejim.

Edirneden geldim beri, 
abdal oldum gejdim deri, 
benden yaber sorarsanéz, 
sevdim ben bir dilberi.

Edirne'nin sokaklaré, 
jiiksek olur konaklaré, 
hié bir zarar görmedim, 
babafijit usaklaré.

Besik-tas, Jâja efendi, 
czéljához ért el mindenki, 
Orta-köjbe vette vasát, 
Arnaut-köjhen szűkén telt ki.

Emirgjárinak kikötője,
Isztinje fülmüle fészke, 
a vendéget nem kívánja, 
Jeni-köjnek müszülmánja.

Terápia bán sok a gyaur, 
megkívánja a vendéget, 
Biijükdere egy titkos hely, 
Szári /árba indult bele.

Szári-járnak aludt teje, 
engem anya szült világra, 
még sokat mondottam volna, 
de még este nem volt hangom.

Szőlőt tettem a tányérba, 
átmentem szomszéd Kavakba, 
venni is kell adni is kell, 
reggelre maradt a dolgunk.

13.
En egy hosszú útat megyek, 
senkinek sem okozok bút, 
ha nekem megengeditek, 
Drinápolyt én feldicsérem.
Drinápolyból jöttem erre, 
remete lettem bőrt öltöttem, 
hogyha tőlem hírt kérdeztek, 
egy bájost szerettem én meg.
Drinápolynak az utczái, 
magasak a palotái, 
semmiféle bajom nem volt, 
vitéz legények ifjak.
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Edirnenin tas köprüsü, 
üstünden geçer hepisi, 
geldi kes kijamet günleri, 
İâmur ja'ar kar tipisi.

366

Kalderém üstünde durajém, 
gecen jolğvja sorajém, 
efendim kav e iéijor, 
davulu kézié vurajém.

Tespihimin ufa merğan, 
jetismedi niğe hin fan, 
efendim kav e icijor, 
elinde fafur i fincan.

Aktardan aldem bonfa'u, 
bakkaldan aldem sufa'u, 
hanem famdan bakijor, 
ja ne basenda cofa'u.

Ne ujursun ne ujursun ? 
bu ujkudan ne bulursun ? 
al abdesti kel namazf 
doru fannetlik olursun.

d umur tanen bejazéna, 
halken hakken nijazena, 
iki gözüm komşular em, 
gidin Bajram namazena.

Buna derler Bajram aje, 
seker ile kajmak jerler, 
evvelinden adet olmuş, 
bekéije bak si s verirler.

Davulumun ipi ilmek, 
sértémda kalmadé gömlek,

Drinapoîynak a kő hidja, 
rajta halad át mindenki, 
jött a tél Ítéletnapja, 
eső esik, zimankós hó.

14.

Maradok a kövezeten, 
jövő utasokat kérdem, 
az efendim kávét iszik, 
erősen ütöm a dobot.

Az olvasóm vége koráll, 
nem elég ennyi ezer lélek, 
az efendim kávét iszik, 
kezében porczellán findsa.

Gyógyszerestől vettem követ, 
fűszerestől vettem kolbászt, 
leány kinéz az ablakból, 
mellette a kis gyereke.

Mit aluszol mit aluszol ? 
mi jót találsz ez álomban? 
mosakodj meg imádkozz meg, 
egyenesen édenbe jösz.

A tojásnak fehérére, 
rajta Istenhez fohászkodni, 
én két szemem szomszédaim, 
rajta ünnepi imádságra.

Báj rám havának mondják ezt, 
czukrot és tejfelt esznek, 
régtől fogva szokássá lett, 
a bekcsinek baksist adnak.

A dobom fonala kapcsos, 
a hátamon nem maradt ing,
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bahşişimi cok veriniz, 
sertéma alajém gömlek.

Davulumun ipi hajtan, 
serte m da kalmadé mintan, 
bahşişimi cok veriniz, 
sértéma alajém mintan.

Kara hojun kuzulu-dur, 
boj n uzlar én j az élé-d ér, 
cok bekletmen iki göziim, 
ajaklarém sézélé-dér.

Kedi damdan dama atladé, 
bekçinin ödü pátiadé, 
elem çekme bekçi baba, 
hanem keseji jokladé.

Sekerim var e zile j  ek, 
diUbendlerden süzülecek, 
daha cok söjlerdim amma, 
cok jerim var g e zile jek.

Bahşişim aldém belgüzar, 
ejlemem sizleri inkjar, 
veren eller derd görmesin, 
hakk bereket versin settar.

Karamandan gelir kojun, 
her isimiz ajéri ojun, 
bekçi ile ortak dejl-im, 
bahşişimi ajré kojun.

Jeni-ğami kurdu pazar, 
kjatibler resmini jazar, 
in d i m Bay ce - kap usun a, 
ejledim bir kajék pazar.

baksisom bőven adjátok, 
hátamra hadd vegyek inget.

A dobom fonala zsinór, 
hátamon nem maradt mellény, 
baksisom bőven adjátok, 
hátamra hadd vegyek mellényt.

Fekete juh bárányozott, 
a szarvai irottasak, 
két szemem ne várassatok, 
az én lábaim fájósak.

Macska pádról padra ugrott, 
a bekcsi epéje pattant, 
sohse búsulj bekcsi apó, 
néne erszényben keresgél.

Czukrom vagyon, szét kell törni, 
tüllkötőktől fel kell oldani, 
én még sokat mondtam volna, 
még sok helyet kell bejárni.

Baksisom kaptam, ajándék, 
tőletek nem tagadom meg, 
adó kéz búbajt ne lásson,
Isten áldást adjon nektek.

Karamánból kerül a juh, 
minden dolgunk csupa játék, 
bekcsivel nem vagyok közös, 
a baksisom külön tegyétek.

15.
Jeni-dzsámi vásárt csinált, 
írók rajzolják a képét,
Baycse kapujába szálltam, 
csónakvásárt csináltam meg.
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Bindim hajé'm içine, 
seğade jajdém kécéna, 
cek kajékcé pala kürek, 
Ejüb-sultan carséséna.

Ejübün carsésé darlék, 
bahçesinde ajva narlék, 
Siliftera bir yos jer-mis, 
Kejtane calajan-dér.

Karaja'ağ Rustem pasa, 
Sütlüğ ile Piri pasa,
Ajn álé-kavak Tersane, 
bosta kaidé Kasim-pasa.

Kasim-pasaja varan var-mé 1 
jemisine dóján var-mé l 
kaptan pasa bes jüz vurur, 
hiő insvfa gelen var-mé ?

Sécan gelir catal-matal, 
dolabén kapusun acar, 
dólmanén irisin seçer, 
üstüne karanfil eker.

Kule-kapu Mcvle-lıane, 
dede döner devre-hane, 
hendek-basé lüleğiler, 
ne müba dir su Tophane.

Top-haneden geldim geçtim, 
Féndéklénén sujun içtim, 
Kaba-tasa fénda demir, 
Dolma-bayceje janastém.

Janastém ééktém désaré, 
coğuklaré pek hasaré, 
enseme tokat vurdular, 
gözlerini cékté désaré.

Beszállottam a csónakba, 
szőnyeget tettem hátuljára, 
vond csónakos a lapátot, 
Ejub-szultán bazárjába.

Ejubn&k szűk a bazárja, 
kertjében birsalma gránát, 
Siliftera pompás egy hely, 
Kjádliáne csörgedező víz.

Kara-agads, Rusztem pasa, 
Szütlüdse meg Piri pasa, 
Ajnaji-kavak és Tér száné, 
üresen maradt Kászim-pasa.

Yan-é Kászim-pasába, menő ? 
a gyümölcsével jóllakó? 
kaptán-pasa öt százat veret, 
van-e kinek embersége?

Az egér jön villa-forma, 
a szekrény ajtaját nyitja, 
töltelék nagyját választja, 
szegfűt ültet el felibe.

Kule-kapu, Mevle-hane, 
dervis forog forgó házban, 
az árok-fő és pipások, 
mily szabad ez a Top-háne.

Top-hánén én áthaladtam, 
Findiklinek vizét ittam,
Kaba-fásból vettem vasat, 
Dolma-baycséhez közeledtem.

Közeledtem és kimentem, 
gyerekei nagy pajkosak, 
tarkómra egyet ütöttek, 
a szemeim kifutottak.
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Sécan gelir takér-tokur, 
ben sanérém tezja dokur, 
bizim sécan haj ez olmus, 
inğe seslen jasin okur.

Eski kelamé nejlejim, 
jeni selamlar ejlejim, 
ejer izniniz olursa, 
bekçimizi vazf edejim.

Jufkajé cok sever bekçi, 
bezdi dünjaséndan bekçi, 
Ramazanén zahresini, 
ilk-behardan diizdil bekçi.

Aide bin dirhem odun, 
onüc dirhem-de sabun, 
bin iki jüz on dirhem, 
kömür-de aide saten.

Bekçi davrandé merdane, 
seğirtti gitti Merğane,
Ram azana pirinğ a idé, 
bin üé jüz elli bir tane.

Bekçi keseji bosaltté, 
evin harğerıe co’altté, 
börek ile jumurtaja, 
üc dirhem bir denk jâ aide.

Bu jel bekçi dojmadé, 
dedim söze ujmadé, 
aide jirmi üc badem, 
fiştik üzümü sajmadé.

Bos olmasen emeji, 
bekçinin bu-dur j  emeji,

KtİNOS, Oszmán-tőr. népkölt. gyűjt. II.

Az egér jön takir-tokur, 
azt hittem, hogy szövőszék fon, 
hajiz lett a mi egerünk, 
vékony hangon imádkozik.

16.
Mit csináljak régi szóval, 
újonnan köszöntök én fel, 
ha nekem megengeditek, 
a bekcsinket dicsérem fel.

Rétes tésztát szeret bekcsi, 
a világra ráunt bekcsi, 
Ramazánra eleséget 
tavaszkor készített bekcsi.

Ezer drahma fát vásárolt, 
tizenhárom drahma szappant, 
ezer kétszáz tiz drahmányi 
szenet is összevásárolt.

Bekcsi erélyesen készült, 
ugratott és Merdzsánbo, ment, 
Ramazánra rizst vásárolt, 
ezer háromszáz ötvenegy szemet.

Bekcsi zacskót kiürité, 
a kiadását szaporítá, 
rétest tojást három 
drahmát, egy mérő zsirt vett.

Ez idén bekcsi jól nem lakott, 
nem hitte a mint mondtam , 
huszonhárom mandolát vett, 
apró szőlőt nem számlálta.

Hogy hiába ne fáradjon, 
bekcsinek ez az étele,

U
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onikt idi sajdém, 
nohut ile merğimeji.

Dedim sajmajén jalem, 
her geğe kajnadér kazan, 
hen gibi bos bo'az-dér, 
bekçinin İrzın bozan.

Maileden kaété bekçi, 
dünjaséndan kacte bekçi, 
bu geğe bir hurmajle, 
i/iar etti bizim bekçi.

Gitti bekçi geçse ele, 
hiğv ejlejüp almam dile, 
bir zarar en görmedim, 
Aer gezerim bile.

Güle geldim kapunuza, 
selam verdim topunuza, 
bahşişleri lıazerlajen, 
bekçi ile kulunuza.

3 7 0

tizenkettő volt megszámláltam, 
a magot és a lencsét.

Mondottam ne vedd hazugságnak, 
minden éjjel üstöt forral, 
olyan szószátyár az mint én, 
a bekcsi becsületét rontó.

A negyedből futott bekcsi, 
világjától futott bekcsi, 
ez éjjel egy datolyával, 
lakomázott a mi bekcsink.

Ment bekcsi, csak megkerülne, 
nem gúnyolom, nem említem, 
nem láttam még egy kárát sem, 
minden éjjel vele járok.

Nevetve jöttem ajtótokhoz, 
mindőtöket köszöntöttem, 
készítsétek el a baksist, 
a bekcsinek s szolgátoknak.

Bekci temğidi sesler, 
döru sözü pek ister, 
her geğe bekçi beni 
pejnir seker ile besler.

17.
Bekcsi figyel imádságra, 
igaz szót nagyon akarja, 
minden éjjel bekcsi engem 
sajttal és czukorral táplál.

Para ile doldu kese, 
kulak asma her bir sese, 
biraz latife ettim amma, 
bekéi der-ki bana köse.

Pénzes erszény megtelt pénzzel, 
minden szóra rá ne hallgass, 
egy kissé tréfáltam ugyan, 
de bekcsi gyér szőrűnek mond.

Korkarém daréler banas 
dövmeğe sar eler bana, 
belki sakamé götürmez, 
y átér e kér élér bana.

Félek, hogy rám megharagszik, 
hogy megverni neki gyűrkőzik, 
tán tréfámat el nem tűri, 
elveszti a kedvét tőlem.
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Bekéi bir nije jatér sen, 
Mevla akiéné jetirsin, 
sen benim sakamé götür, 
Allah-da seni götürsün.

Bekcsi be sokat is fekszel, 
Isten adjon elég eszet, 
tűrd el te az én tréfámat, 
az Isten meg téged tűrjön.

Bekéi olan zarif gerek, 
senin gibi herif gerek, 
dorusu a bekéi bu-dur, 
latif ede latif gerek.

Bekcsi sovány kell hogy legyen, 
magad féle ficzkó legyen, 
az igaza, bekcsi, az hogy 
a tréfában tréfa legyen.

Sözü sÖjlerim j  olun ja, 
münasib adam bulun ja, 
bekéi babaméz darélmaz, 
latife latif ohmja.

Maga helyén mondom a szót, 
alkalmas embert találva, 
bekcsi apó nem haragszik, 
ha igaz tréfa a tréfa.

Dinle sözümün ejisin, 
sen bujerlerin soju-sun, 
kulaklar én gajet bűjük, 
kor kar évi esek soju-sun.

Hallgasd meg szavamnak javát, 
e helyek ivadéka vagy, 
a füleid nagyon nagyok, 
félek hogy szamár faja vagy.

Bekéinin baktém haléna, 
pék ajédém ahvaléna, 
kulaklar éné kés bekéi, 
benze éoban köpejine.

Néztem bekcsi állapotát, 
nagyon szánakoztam sorsán, 
vágd le bekcsi füleidet, 
hasonlíts juhász kutyához.

Jiizüne baksam alénér, 
her hüner onda bulunur, 
Bajramda görün bekéiji, 
éingene gibi sálé név.

Ha reá nézek, elámul, 
minden ügyesség benne van, 
Bájrámkor nézd csak a bekcsit, 
mozgolódik mint a czigány.

Bekéi baba bana dedi, 
ajlé’a derman et dedi, 
alté somun be gözüm, 
alté éanak jourd jedi.

Bekéi para sajup durur, 
gül jüziinü jujup durur, 
bu gün odaséna vardém, 
urujunu jejüp durur.

Bekcsi apó így szólt hozzám, 
az éhségre hús a gyógyszer, 
hat czipócska, szemem fénye, 
hat csupor aludt tejet evett.

Bekcsi egyre pénzt számlál gat, 
rózsa arczát egyre mossa, 
ma bementem szobájába, 
hát a böjtjét egyre eszi.

2 4 *
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Dedim bekci ne dir bu hal ? 
dedi sen-de bir lokma al, 
bu sözüm bunda dursun, 
bu söjlemek pek helal.

Dolasup geldim size, 
türlü izler geze geze, 
tavuk ile horozlaré, 
vas/ edem sindi sise.

Tavuklar én isin sorun, 
ben söjlejim kulak uzun, 
a efendim a sultanim, 
baséma ne geldi görün.

Onbir tavuk aidimde, 
n c tanesin sansar jedi, 
bir sijâ tavnm benim, 
kedi ile gülesirdi.

A'ağlarda olur budak, 
Ejiibe jollarken adak, 
tavuk ne söjler komşular ? 
ca résérlar gédak gédak.

Bir tavukğüın küstürdüm, 
câ'rgan idi susturdum, 
bir mésér tavûm dahi, 
kuluâka oldu bas térdé m.

Se/cis tane piliğ çekte, 
her birine göjnüm akté, 
bir koğa karé anam var, 
her birine bir ad takté.

Birinin ,gözü ak: idi, 
bir ,dop-dolu jâ ( idi,

Szóltam: ugyan mi ez bekcsi ? 
szólt: vegy te is egy falatot, 
de szavam hadd maradjon így, 
ezt szólni meg van engedve.

18.
Járkálva hozzzátok jöttem, 
sokféle nyomot járkálva, 
a tyúkot és kakasokat 
feldicsérem most tinektek.

A tyúkoknak dolgát kérdezd, 
én szólok te füled hegyezd, 
óh efendim óh szultánom, 
lásd mi érte a fejemet.

Tizenegy tyúkot vettem volt, 
hármát a görény megette, 
egy fekete tyúkom nekem, 
a macskával viaskodott.

A fákon szokott lenni ág, 
fogadást Ejubra küldve, 
szomszédok mit beszél a tyúk? 
gidak gidak visonganak.

Egy tyukocskám boszantottam, 
visongó volt elhallgattattam, 
volt egy egyiptomi tyúkom, 
kotkodácsolt leültettem

Nyolcz darab csibe került ki, 
megszerettem mindegyikét, 
egy öreg asszony anyám van, 
mindegyiknek nevet adott.

Az egyik jfehérszemü' volt, 
a másik meg ,csupa zsír4 volt,
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birinin adé ,kar jádé‘, 
biri }baba çolak' idi.

Bir günde bir cajlak geldi, 
sekizini alup gitti, 
tavuklaré sansar jedi, 
bir tane horozum kaidé.

Bir gün bo’azladém onu, 
a'alar görün sejrané, 
temizlejüp vurdum oğâ, 
kézartmak istedim onu.

Tenğerede tuzun tattenı, 
pisti‘ ini deje ojnattem, 
pişme asla göjnüjok, 
üc gün iic geğe kajnattém.

Körük çekmekten us an dem, 
ateş kar sesen dajandém, 
tendere bir jol gümledi, 
gök gözü jekéidé sandém.

Gördüm horoz ğevlan eder, 
tenğerede devran eder, 
durmajup kariadén çarpar, 
cékmak icün efgan eder.

Tenğere kapa'én acté, 
bir kerre kanadén carpté, 
tutamadém bu horozu, 
tenğereden cékup kaété.

Ardéna düştüm ovada, 
térmandé jüksek dévara, 
gördünüz ise a'alar, 
tutma edin bir çare.

az egyik neve ,hó esett', 
a másika ,balog apó'.

Kánya jött elő egy napon, 
mind a nyolczát el is vitte, 
tyúkokat a görény ette, 
egyetlen kakasom maradt.

Egy nap ezt is levágattam, 
agák nézzétek e látványt, 
megtisztítva tűzre tettem, 
megakartam pirítani.

Edényben sót megizlelém, 
hogy meg főtt e rázogattam, 
megfőzéshez nincsen kedve, 
három nap és éjjel forraltam.

Meguntam fúvót fújtatni, 
a tűz előtt kiállottam, 
a tányér egyet rántódott, 
az hittem ég össze omlott.

Látom hogy a kakas forog, 
az edényben mozgolódik, 
egyre szárnyát csattogtatja, 
erőlködik hogy kimenjen.

Tányér fedőjét felnyitá, 
a szárnyait meg csattintá, 
e kakast nem foghattam meg, 
kirepült a tányérjából.

Utána futottam síkra, 
magas falra kapaszkodott, 
agák hogy ha őt láttátok, 
találjatok módot megfogni.
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Nife olur tutulmazsa, 
horozfu1 uzum gelmezse, 
davulcunuz deli olur, 
bahşişimiz gelmezse.

/ 2e geldim size geldim, 
in Cl mer fan dize geldim, 
a efendim a sultanîm, 
cofuk dilin vasf edejim.

Kiiciik usa1 a der bebek, 
jutájuk demek dir kötek, 
âabufak derler kapma1 a, 
mama demek jeniek jeniek.

Takkeje söjlerler tenna, 
ehmeje hem derler papa, 
okumak-ter amin amin, 
soka'a cîkma'a atta.

Ojunu ol febe etmek dir, 
éip cip-ta hamam demek dir, 
kenale kedije pisi, 
kucu kucu-da köpek dir.

Bu kelam güle fek söz-dür, 
cofu'u kufakta gezdir, 
öpmeje derler macefak, 
atesin-de adî fiz dir.

Ujkuşu-dur nenni babanı, 
ujurlar olursa makam, 
t oh a f dil söjler uşaklar, 
marna derler olsa taam.

At görseler derler dalı dah, 
basen dövmek oldu vah vah,

Mi lesz hogy ha meg nem kerül, 
ha kakaskám meg nem jönne, 
dobosotok megbolondul, 
ha baksisunk meg nem jönne.

19.

Nyomra jöttem tihozzátok, 
gyöngyöt korállt fűzve jöttem, 
óh efendim óh szultánom, 
gyermek nyelvét hadd dicsérem.

Kis legénynek bebeket mond, 
alvó helynek köteket mond, 
gyorsan szói ha fogni akar, 
mama jelent ételt enni.

Hálósapka nekik terma, 
a kenyérnek papát mondnak, 
olvasni annyi mint ámin, 
az utczára menni atta.

A játék zsebbe tevést tesz, 
csip-csip meg fürdőzést jelent, 
a festett macska pisi, 
kucsu kucsu kutyát jelent.

E szó nevetni való szó, 
gyereket ölben sétáltasd, 
a csók annyi, mint macsidsak, 
dsiz pedig a tűznek neve.

Az alvása nenni apám, 
alszik hogy ha helyök vagyon, 
furcsán szólnak a legénykék, 
mamát mondnak az ételnek.

Lovat látnak dah dah szólnak, 
fejet ütni vali vah-ot tesz,
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iki jumruklaren döver, 
birine derse oh oh.

Alajle ejlesen güler, 
dümbeleğe tűm tűm calar, 
jalandan álajem desen, 
gözünün ja sene siler.

Al seje derler ğiği, 
korkudur san geldi böği (umağe), 
bekcije der tak tak baba, 
keh derler olsa kesiği.

El göğsünde oldu veda, 
elini a dm ak dir dua, 
coğuklaren lisanene, 
söjleden ol gani-huda.

C a r  er sam bilir ad ene, 
tatlenen bilir dadene, 
rabbim kazadan saklasen, 
ğümlemizin evladene.

ket kis markocskáját üti, 
ha oh oh-1 mond valakinek.

Nevet hogyha mulattatod, 
tűm tumot játszik a dobhoz, 
ha tetteted hogy sírni fogsz, 
törli a szeme könnyeit.

Piros dolognak dsidsi-t mond, 
ha ijeszted jött a bödsi, 
tak tak apót mond bekcsinek, 
kih úgy mond hogy ha vágják.

Kéz a mellén búcsúzás lesz, 
kezét nyitni imádkozás, 
a gyermekeknek a nyelvét, 
szólaltatja gazdag Isten.

Ha hívom tudja a nevét, 
az édesnek tudja ízét,
Isten óvja meg csapástól 
mindegyikünknek magzatját.



V.

Vegyes dalok.

Bejölunun evleri, 
jiiksek olur binasé; 
bem ardéndan hem önünden, 
var-dér iki ka pusu.

B. Ah Bejölu vah Bejölu, 
jandé gitti kül oldu; 
akéttém gözüm jasén, 
derjada derja doldu.

Bejölunun ortasénda, 
var-dér iki meteris ; 
meterisden telli kursun, 
telli kursun ataréz.

Bejölunun evleri, 
hepsinden güzel; 
söjlenmis-tir dillerde, 
edasé ezel.

Bejölunun konaklaré, 
benzer saraja; 
ak étté cesmim jasén, 
derjada derja doldu.

Ben babamén evin jéktém, 
bes bin altun alup céktém,

1 .
Bejölun&k a házai,
magasak az épületi;
hátulról és élűiről is,
két kapuja van neki.

/
B. Oh jaj Péra, óh jaj Péra, 

elégett hamuvá lett ; 
könnyeimet öntöttem, 
tengerben tenger telt meg.

Párának a közepében, 
vagyon két mozsár ágyú; 
a sánczból két fonál golyót, 
fonál golyót lövünk ki.

Bejölunak a házai, 
mindnyájánál szebbek; 
nagy volt neki a híre, 
örök időktől.

Párának a palotái, 
szerájhoz hasonlítnak; 
könnyeimet öntöttem, 
tengerben tenger telt meg.

Apám házát én szét dúltam, 
öt ezer aranyát vettem,

2 .
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dónüp-te ardéma baktém, 
bin gidelim bejim ölan.

Anan dujar baban dujar, 
ardémézdan atlé kojar, 
gelen atlé jana kijár, 
ben gidemem türkmen keze.

Anam dujsun babam dujsun, 
ardémézdan atlé kojsun, 
gelen atlé besjüz olsun, 
ben jet erim bejim ölan.

Kér atimin nalé jok-tur, 
arkasénda çulu jok-tur, 
bir ge jetik jemi jok-tur, 
ben gidemem tiirkmen kézé.

Bilezijim nal edejim, 
fere jemi cul edejim, 
injilerim jem edejim, 
bin gidelim bejim ölan.

Beni tayttan indirdiler, 
be s cif teje bindirdiler,
Top-kapuja gönderdiler.
B. Ujan Sultan Aziz ujan, 

ujan-da tayténa dajan, 
jandé gitti bütün jihan.

iki memenin arasé, 
kolunda makas jaresi, 
ikbalémén bir tanesi. *

* Rusçuk vidékén : 
Kolunuzda makas jaresi, 
bulunmaz bunun çaresi? 
Jus uf un jürek jaresi.

megfordultam hátra néztem, 
lóra menjünk, bejem ifjam.

Anyád apád majd megtudja, 
utánunk lovasit hajtja, 
jövő lovas éltünk oltja, 
nem mehetek türkmen leány.

Anyám apám hát hadd tudják, 
utánunk lovasit hajtsák, 
jövő lovas ötszáz legven, 
én helyt állok, bejem ifjam.

Szürke lovamnak nincs patkója, 
a hátán nincsen pokrócza, 
egy éjjelre nincs abrakja, 
nem mehetek türkmen leány.

Karpereczem patkó legyen, 
a felöltőm pokrócz legyen, 
drága gyöngyöm abrak legyen, 
lóra menjünk, bejem ifjam.

3.
A trónról letaszítottak, 
öt evezősbe ültettek, 
Top-kapuba elküldöttek.

R . Ébredj szultán Aziz ébredj, 
ébredj s fogózkodj trónodba, 
elpusztult az egész világ.

A két mellének a köze, 
a karjában olló sebe, 
kegyeltjének egyetlenje.

A karomban olló sebe, 
nincs-e ennek orvossága? 
Ju8zufnak a szíve sebe.
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Iki kanadlé kus olsam, 
sar aj ıhı üstüne konsam, 
sarajda noldünu dujsam.

Ha két szárnyú madár volnék, 
a szeráj felibe szállnék, 
megtudnám hogy bent mi történt.

Sarajénén perdesi-jim, 
sultanemen dertlisi-jim, 
Jusufumun an as e-j em.

Szerájnak függönye vagyok, 
szultánom gyászosa vagyok, 
Juszufomnnk anyja vagyok.

Sarajenda jesil pe?'de, 
sen üratten beni derde, 
sindi girdim elem derde *

A szerájában zöld függöny, 
te juttattál engem bajba, 
most jutottam fájdalomba.

Bojda boğun jok a herif, 
samama-sen somama ; 
ajda bir keire jik  olsun 
jollamazsen hamama ; 
nikjahemdan ben vaz geçtim, 
var git söjle imama.

4.
Termeteden termet nincsen, 
mihaszna vagy mihaszna; 
csak egyszer is egy hónapban, 
nem küldesz a fürdőbe ; 
nászpénzemről én lemondtam, 
menj és szólj az imámnak.

B. Aksam dedim bizimkine, 
a sümüklü bana bak ; 
çekemem kay rené herif, 
beni’ de elbette brak.

R. Este mondtam a miénknek, 
ó te taknyos ide nézz ; 
viseleted nem tűrhetem, 
mindenesetre hagyj el.

Eti kasabda görürüm, 
kavun karpuz sergide ; 
istesem param jok dersin, 
seni Allah jok ede;

A húst mészárosnál látom, 
dinnyét sárgát piaczon; 
hogyha kérek, pénz nincs így szólsz, 
az Isten pusztítson el ;

* Más változatban:
Kapularda kara perde, 
sindi düştüm ben bu derde, 
bu dertten jarern ölürse, 
nasel jatsam kara jer de ?
B. Ujan Sultan Aziz ujan, 

ujan-da tayténa dajan, 
kan âlajor sindi ğihan.

Ajtókon fekete függöny, 
most jutottam én a bajba, 
ha e bajtól rózsám meghal, 
hogy nyugszom fekete földben ?
R. Ébredj szultán Azız ébredj, 

ébredj s fogózkodj trónodba, 
vért sír most az egész világ.
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küfe ile getirirler, 
geje sakat jedide.

Dedim bu inciler ne dir? 
dedi dişim dir ; 
dedim bıı kalemler ne dir ? 
dedi kasém-dér; 
dedim oniic ondört ne dir ? 
de d i j  a sem - dé r ; 
dedim bana şeftali ver, 
dedi jok jok jok.

Dedim ölüm var-dér, 
dedi ajnémda; 
dedim günah var-dér, 
dedi, bojnumda; 
dedim turunçlar én, 
dedi kojnvmda ; 
dedim göster saram, 
dedi jok jok jok.

Dedim bu güzellik ne dir ? 
dedi sojum-dut ; 
dedim bu selvi ne dir ? 
dedi bojum-dur; 
dedim bu jilveler ne dir ? 
dedi hujum-dur ; 
dedim gel öpüşelim, 
dedi jok jok jok.
Dedim ğanem sana jazéldé ka

néul,
dedi nidiin dersin benim sulta- 

nem?
dedim benimle birkez jatmadén 

ğaneın,
dedi sabr ejle müradéna erirsin 

cok cok cok.

kosarakban hoznak haza, 
éjjeli hét órakor.

5.
Szóltam : ugyan mik e gyöngyök?
szólott: fogaim;
szóltam: ugyan mik e tollak ?
szólott: szemöldököm ;
szóltam: tizenhárom vagy négy?
szólott: a korom ;
szóltam: adj nekem egy csókot,
szólott: nem nem nem.

Szóltam: halál vagyon, 
szólott: szememben; 
szóltam: vétek vagyon, 
szólott: karjaimban; 
szóltam: a narancsid, 
szólott: mellemen; 
szóltam: mutasd öleljem, 
szólott: nem nem nem.

Szóltam: ugyan mi e szépség ? 
szólott: fajomé; 
szóltam : e cziprus micsoda ? 
szólott: termetem ; 
szóltam : mi e kedveskedés ? 
szólott: természetem; 
szóltam: jöjj hát csókolózzunk, 
szólott: nem nem nem.
Szóltam: lelkem tied minden 

vérem,
szólott: miért mondod szultá

nom ?
szóltam: még eddig nem aludtál 

velem,
szólott: tűrj, czélodhoz érsz sok

szor sokszor.



380 NÉPDALOK.

6.

Evimizde var-dér pire, 
iri ufak hepsi bire; 
ac kapuju nazlé hanem, 
sindi geldi sahat bire.

Evijnizde var-dér tilki, 
késén gejijorlar kürkü ; 
ac kapuju güzel hanem, 
iste sindi sahat iki.

Bay cemi zde var-dér turunç, 
onu kopar másé pek güc ; 
ac kapuju nazlé haném, 
iste sahat sindi tam hé.

Jarém bana kese ördii, 
pencereden beni gördü ; 
ac kapuju tembel hanem, 
sindi vurdu sahat dördü.

Güvercinin var-dér esi, 
sevdalénén fena isi; 
ac kapuju nazlé haném, 
iste vurdu sahat besi.

Jarém bana neler vldé, 
sevdasé ateşe sóidé; 
aé kapuju pamuk haném, 
iste sindi sahat alté.

Evimizde var-dér kedi, 
pencereden jeter dedi; 
ac kapuju nazlé haném, 
iste sindi sahat jedi.

Ajvazéméz adé Serkiz, 
attardan getirir sakéz ;

A házunkban vagyon bolha, 
nagy és kicsi egyre másra; 
nyisd ki ajtód hamis asszony, 
most ütött az óra egyet.

A házunkban vagyon róka, 
télen viselik a bundát; 
nyisd ki az ajtót szép asszony, 
most ütött az óra kettőt.

A kertünkben vagyon narancs, 
leszakítui nagyon bajos; 
nyisd ki ajtód hamis asszony, 
most ütött el éppen hármat.

Rózsám nekem egy erszényt varrt, 
az ablakon át meglátott; 
nyisd ki ajtód rest asszony, 
most ütött az óra négyet.

A galambnak vagyon párja, 
szerelmesnek rossz a dolga; 
nyisd ki ajtód hamis asszony, 
az óra most ütött ötöt.

Szeretőm miket vett nekem, 
szerelme a tűzbe sodort ; 
nyisd ki ajtód pamuk asszony, 
most ütött az óra hatot.

A házunkban van egy macska, 
az ablakból így szólt: elég; 
nyisd ki ajtód hamis asszony, 
most ütött az óra hetet.

A szakácsunk neve Szerkiz, 
fűszerestől hozott mézgát;
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ac kapuju süslü hanem, 
iste vurdu sakat sekiz.

Elinde var-dér bir topuz, 
bir kopeji var-der ujuz ; 
ac kapuju nazlé hanem, 
sindi vurdu sahat dokuz.

Heinémén pembezar donu, 
ben sarar dem geğe onu ; 
ac kapuju tatlé hanem, 
sahat vurdu sindi onu.

B. Jetmedi-mi naza jandék, 
bu sevdadan pek usandék, 
bu geğe kapuda kaldék ; 
ben-de gidijorum art ék, 
iste Allaha ésmarl .dék.*

* E dalnak még emi iyen
Jorganlarda olur pire, 
iri ufak hepsi bire, 
sindi geldi sahat bire.

Damlarda gezer tilki, 
o-dur anasénén ilki, 
isti sindi sahat iki.

Serajlarda olur hoğa, 
haném çekme beni güje, 
iste geldi sahat tice.

Kap ularda olur perde, 
sen ürattén beni derde, 
iste geldi sahat dörde.

Siseğiler japar sise, 
bak su basa gelen ise, 
iste geldi sahat beşe.

Ormanlarda olur marté, 
kadénlar kullanér harté, 
iste oldu sahat alté.

nyisd ki ajtód czifra asszony, 
az óra most ütött nyolczat.

A kezében egy bunkós bot, 
egy kutyája vagyon rühes ; 
nyisd ki ajtód hamis asszony, 
az óra most ver kilenczet.

Asszony rózsás bugyogója, 
én öleltem őt az éjjel; 
nyisd ki ajtód édes asszony, 
most ütött az óra tizet.

R. Nem elég-e, bele égtünk, 
e szerelemre rá untunk, 
ez éjjel ajtón maradtunk; 
elmegyek hát most már en is, 
ime Istennek ajánllak.

változata is van:
Takarókban vagyon bolha, 
nagy és kicsiny egyre másra, 
most ütött az óra egyet.

A padláson róka sétál, 
ő az anyjának elseje, 
most ütött az óra kettőt.

Szerájokban van a hodsa, 
asszony ne hozz engem bajba, 
most ütött az óra hármat.
Az aj toknál vagyon függöny, 
te juttattál engem bajba, 
most ütött az óra négyet.

Üveges készít üveget, 
nézd e fejemre jövő bajt, 
most ütött az óra ötöt.

Az erdőkben jégmadár van, 
asszonyok használnak hártot (?), 
most ütött az óra hatot.
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Gör dünü z-mii o tecime î 
raftan dalaba kacane, 
elinde prasa kocam.
Vaj sécan kör secan, 
baycuvan oldu secan, *
iki gözü kör secan.

B. Benim ğanem dajanmajor, 
hanem ninem ujumajor, 
ejfen da//a trakit var-der.

Dam üstünde gezer kedi, 
hanem bana gelsin dedi, 
üzme beni pembe hanem,
Ute oldu sahat jedi.

B. Pamuk gibi dir ellerim, 
turunç gibi memelerim, 
gajet in$e benim belim, 

cfa/m ra/cû var-der.
Bay çelerde olur nar giz, 
analar do'urur ikiz, 
brakma beni ğanem hanem, 
iste sindi sahat sekiz.

Serajlarda olur topuz, 
hanemlar kullaner hotoz, 
üzme beni kuzum hanem, 
iste oldu sahat dokuz.

B. Benim kapum pek belli dir, 
halkalar e pek nemli dir, 
vereğejin jüz elli dir, 
eğlen daha vakit var-der.

Aja’enda tülbend donu, 
hanem olan etmez bunu, 
brakma benim gözüm hanem, 
iste vurdu sakat onu.
B. Dura dura usanmaden, 

kapumu muhasereje alden, 
d asman eme uja nde rden, 
artek size jo'um jok-tur.

Láttátok-é az egeret? 
polczról mint fut a szekrénybe, 
a kezében poré szára.

A

Oh egér vak egér, 
kertésszé lett az egér, 
mindkét szemén vak egér.

B. Az én lelkem ki nem állja, 
az anyám asszony nem alszik, 
várj egy kissé, van még idő.

A padláson macska sétál, 
azt mondta jöjjön az asszony, 
ne bánts engem rózsa asszony, 
most ütött az óra hetet.

Mint a pamuk a kezeim, 
mint a narancs a két mellem, 
nagyon vékony a termetem, 
várj egy kissé van még idő.
A kertekben vagyon virág, 
az anyák szülnek ikreket, 
ne hagyj engem lelkem asszony, 
most ütött az óra nyolczat.

A szerájokban van fegyver, 
a nők viselnek kalapot, 
ne bánts hát bárányom asszony, 
most ver az óra kilenczet.

1 1 . Az én ajtóm nagyon biztos, 
sarkai nagyon nedvesek, 
százötven az adni valód, 
várj egy kissé van még idő.

A lábán fátyol bugyogó, 
a ki asszony nem tesz ilyet, 
ne hagyj engem szemem asszony, 
most ütött az óra tizet.

Pi. Várva várva nem untad meg, 
az ajtóm ostromba vetted, 
ellenségem felköltötted, [zád. 
most már nemem nincsen hoz-
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Secatı gelir takér-tokur, 
ben sanérém tezjá dokur, 
Jiacan böktem sécan okur. 
Vaj sécan kör sécan, 
imam oldu bu sécan, 
ili i gözü kör sécan.

Sécan delikten bakar, 
leblebije.dis kakar, 
jgené kéziara göz kér par. 
Vaj sécan kör sécan, 
zampara-dér bu sécan, 
iki gözü kör sécan.

Piláf verdim et ister, 
ja j an girmez at ister, 
olanlardan göt ister.
Vaj1 sécan kör sécan, 
gulampara bu sécan, 
iki gözü kör sécan.

Keser takmés beline, 
destere almés eline, 
düşmüş ev temeline.
Vaj sécan kör sécan, 
dülger olmuş bu sécan, 
iki gözü kör sécan.

Divit takmés beline, 
kalem almés eline, 
düşmüş polis önüne.
Vaj sécan kör sécan, 
kjatib oldu bu sécan, 
iki gözü kör sécan.

Bir okkajék mum aldém, 
fitili jerde buldum, 
hem áladéin hem güldüm.

Az egér jön zireg-zörög, 
azt hiszem hogy műhely dörög, 
hát látom hogy egér olvas.
Oh egér vak egér, 
imámmá lett az egér, 
mindkét szemén vak egér.

Az egér néz a lyukból,
a borsóra vásik foga,
kis lányokra szemet vet.
/

Oh egér vak egér, 
latorrá lett az egér, 
mindkét szemén vak egér.

Piláfot adtam búst akar,
gyalog nem megy lovat akar,
kis fiuktól segget akar.

/

Oh egér vak egér, 
fiu-lator lett az egér, 
mindkét szemén vak egér.

Törőt dugott övébe, 
csípőt vett a kezébe, 
a ház alapjának esett.
Oh egér vak egér, 
áccsá lett ez az egér, 
mindkét szemén vak egér.

Téntatartót dugott övébe, 
tollat vett a kezébe, 
a rendőr elibe került.
Oh egér vak egér, 
jegyző lett ez az egér, 
mindkét szemén vak egér.

Egy okkányi gyertyát vettem, 
a belét a földön leltem, 
sírtam is nevettem is.
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Vaj sécan kör sécan, 
yérséz oldu bu sécan, 
iki gözü kör sécan.

8.
Horozumu asérdélar, 
damdan dama kacérdélar, 
sujuna piláf pişirdiler.
Nerde benim Hl horozum, 
kanja ?
Gukkuru guk guk, 
gukkuru guk guk guk.

Horozumu bakkal caldé, 
caldé gitti namé kaidé, 
piliçleri öksüz kaidé.
Nerde benim cil horozum, 
hanja ?
Gukkuru guk guk, 
gukkuru guk guk guk.

Horozumun bes penğesi, 
tavuklar én ejlenj esi, 
baycemizin gül kontesi.
Nerde benim cil horozum, 
hanja ?
Gukkuru guk guk, 
gukkuru guk guk guk.

9.
Kediji kojdum torbaja, 
baséné sokmus corbaja, 
janrumu vermem zorbaja.

B. Hajdé lingo lingo, 
janém lingo lingo, 
haliamén kézé 
papazén kézé.

f

Oh egér vak egér, 
tolvaj lett ez az egér, 
mindkét szemén vak egér.

Kakasom elugrasztották, 
padlásról padlásra űzték, 
vizében piláfot főzték.
Hol az én pettyes kakasom, 
hol van ?
Gukkuru guk guk, 
gukkuru guk guk guk.

Kakasom boltos ellopta, 
lopta elment, neve maradt, 
csirkéi árván maradtak.
Hol az én pettyes kakasom, 
hol van?
Gukkuru guk guk, 
gukkuru guk guk guk.

Kakasomnak az öt körme, 
a tyúkoknak mulatsága, 
kertünknek rózsa bimbaja. 
Hol az én pettyes kakasom, 
hol van ?
Gukkuru guk guk, 
gukkuru guk guk guk.

Macskát tettem tarisznyába, 
fejét dugta a levesbe, 
fattyum nem adom lázadónak.

jR. Rajta lingo lingo 
lelkem lingo lingo, 
rabbi leánya, 
papnak a lánya.
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Kedimi kojdum kojnuma, 
bilezik takmés bojnuna, 
sasté fareler ojnuma.

Kedimi kojdum ambara, 
eline almés on para, 
kedimiz olmuş zampara.

Kedimi kojdum kapana, 
kacrnes gitmişti tavana, 
sécanlar düştü amana.

Kedimi kojdum jorgana, 
sansaré vurmuş urgana, 
pisimi vermem korkana.

Macskám a keblembe tettem, 
nyakába karkötőt tűzött, 
egér bámult játékomon.

Macskám a hombárba tettem, 
tiz párát vett a kezébe, 
lator lett a mi macskánkból.

Macskám a fogóba tettem, 
elfutott ment az ereszbe, 
az egerek jajba estek.

Macskám lepedőbe tettem, 
menyétet megkötötte, 
cziczám nem adom gyávának.

Kéz nerde sin nerede ? 
tavanda fém  tavanda; 
tavanda bulsam seni, 
avallardém ben seni.

Kéz nerde sin nerede ? 
ocakta fém  o fakta ; 
ofakta bulsam seni, 
kufaklardém ben seni.

Kéz nerde sin nerede ? 
j  atakta fém  j atakta; 
jatakta bulsam seni, 
pataklardém ben seni.

Kéz nerde sin nerede ? 
carséda fém  carséda ; 
carséda bulsam seni, 
karsélardém ben seni.

Kéz nerde sin nerede ? 
kemerdefim kemerde ;

K únob, Oszmán-tör. népk. gyűjt. II.

1 0 .
Lány merre vagy, merre vagy ? 
ereszben én ereszben; 
ha ereszben talállak, 
ott megereszelnélek.

Lány merre vagy, merre vagy ? 
kályhánál én kályhánál ; 
kályhánál ha talállak, 
téged megölelnélek.

Lány merre vagy, merre vagy ? 
ágyban vagyok az ágyban; 
ha az ágyban talállak, 
ott meg náspángolnálak.

Lány merre vagy, merre vagy ? 
piaczon én piaczon; 
ha piaczon talállak, 
én elibéd kerülnék.

Lány merre vagy, merre vagy ? 
boltívnél én boltívnél;

2 5
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kemerde bulsam seni, 
öperidim ben seni.

boltívnél ha talállak, 
téged megcsókolnálak.

Kez nerde sin nerede ? 
jaléda-jém jaléda; 
jaléda bulsam seni, 
alér idim ben seni.

Lány merre vagy, merre vagy ? 
partiakban én partiakban ; 
ha partiakban talállak, 
elvennélek tégedet.

Kéz nerde sin nerede ? 
inğirde-jim inğirde ; 
inğirde bulsam seni, 
zincirlerdim ben seni.

Kezem kezem kénalé kezem, 
seni bir sarraf istejor, 
verejim ona.
Ana ben varmam ona, 
onda altén cok-tur, 
sajdérér bana.

Kézém kézém kénalé kézém, 
seni bir bakkal istejor, 
verejim ona.
Ana ben varmam ona, 
bakkaién jemişi cok-tur, 
jedirir bana.

Kézém kézém kénalé kézém, 
seni bir kasab istejor, 
verejim ona.
Ana ben varmam ona, 
kasabda et cok-tur, 
kéjdérér bana.

Lány merre vagy, merre vagy ? 
füge közt én füge közt; 
füge közt ha talállak, 
megkötöznélek téged.

1 1 .
Lányom lányom festett lányom 
egy pénzváltó akar téged, 
oda adlak én.
Anyám ahhoz nem megyek, 
pénzváltónál sok az arany, 
velem számoltat.

Lányom lányom festett lányom, 
egy fűszeres akar téged, 
oda adlak én.
Anyám ahhoz nem megyek, 
fűszeresnél sok a gyümölcs, 
velem éteti.

Lányom lányom festett lányom, 
egy mészáros akar téged, 
oda adlak én.
Anyám ahhoz nem megyek, 
mészárosnak sok a húsa, 
velem vágatja.

Kézém kézém kénalé kézém, 
seni bir hallağ istejor, 
verejim ona.

Lányom lányom festett lányom, 
pamukverő akar téged, 
oda adlak én.
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Ana ben varmam ona,
hallatén pamu'u őok-tur, 
attérér bana.

Kezem- kezem. kenőié kezem, 
seni bir terzi istejor, 
ver éjim ona.
Ana ben varmam ona, 
terzinin dikişi éok-tur, 
diktirir bana.

Kezem kezem kénalé kezem, 
seni bir saryos istejor, 
ver éjim ona.

fon var ér em ona, 
onu isi jok-tur, 
japtérmaz bana.

Kézém sana hotoz âlâm, 
jo/c baba ja m  jok jok ; 
kézém sana potin âlâm, 
jok babağâ'm jok jok ; 
kéz seni koğaja verem, 
ğan babağâ'm ğan ğan.

Kézém sana corab âlâm, 
jok babağâ'm- jok jok ; 
kézém sana sahat âlâm, 
jok babağâ'm jok jok; 
kézém seni ele verem, 
ğan babağâ'm ğan ğan.

Kézém sana jüzük âlâm, 
jok babağâ'm jok jok ; 
kézém sana küpe âlâm, 
jok babağâ'm jok jok ;

Anyám ahhoz nem megyek, 
annál nagyon sok a pamuk, 
velem vereti.

Lányom lányom festett lányom, 
egy szabó akar téged, 
oda adlak én.
Anyám ahhoz nem megyek, 
szabónak sok a varrása, 
velem varrat majd.

Lányom lányom festett lányom, 
egy részeges akar téged, 
oda adlak én.
Anyám ahhoz elmegyek, 
részegesnek semmi dolga, 
velem sem dolgoztat.

2.
Lány, neked kalapot veszek, 
nem apácskám nem nem; 
lányom, neked czipőt veszek, 
nem apácskám nem nem ; 
lányom, téged férjhez adlak, 
lelkem apus lelkem.

Lány, neked harisnyát veszek, 
nem apácskám nem nem ; 
lányom, neked órát veszek, 
nem apácskám nem nem; 
lányom, téged máshoz adlak, 
lelkem apus lelkem.

Lányom, neked gyűrűt veszek, 
nem apácskám nem nem; 
lányom, fülbe valót veszek, 
nem apácskám nem nem ;

2 5 *
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kéz seni kjatibe verem, 
ğan babağâ'm ğan ğan,

Kez sana bilezik âlâm, 
jok babağâ’m jok jok ; 
kezem sana inği âlâm, 
jok babağâ'm jok jok ; 
kéz seni güzele verem 
ille bu pek ğan.

lányom, a deákhoz adlak, 
lelkem apus lelkem.

Lányom, neked ékszert veszek, 
nem apácskám nem nem ; 
lányom, neked gyöngyöt veszek,, 
nem apácskám nem nem ; 
lányom, szép legényhez adlak, 
ime ez a lelkem.

Kezem sana japtérajém, 
bir mantin ferağe; 
gij arkana bak sefana, 
varma-da koğaja.

B. Koğan olsun-da, 
jerlere girsin ; 
haj ér sezen ad én anma, 
o'ursuzun adén anma.

Kézém sana japtérajém, 
ben bir jéidéz iné; 
tak baséna bak sefana, 
varma-da koğaja.

Kézém sana japtérajém, 
ben bir moda potin ; 
gij ajâ'na bak sefana, 
varma-da koğaja.

Kézém sana japtérajém, 
güzel bir elma kürk; 
gij arkana bak sefana, 
varma-da koğaja.

Kézém sana japtérajém, 
ben bir elmas jüzük ; 
tak parmâ'na bak sefana, 
varma-da koğaja.

13.
Lányom neked csináltatok, 
mantin féle köpenyt; 
vedd magadra, mulass vele, 
csak ne menj te férjhez.

R. Férjed ha lesz is, 
a földbe menjen; 
üdvtelennek nevét ne említsd, 
boldogtalannak nevét ne említsd-

Lányom neked csináltatok, 
én egy csillagos tűt; 
dugd fejedbe, mulass vele, 
csak ne menj te férjhez.

Lányom neked csináltatok, 
új divatos czipőt; 
húzd lábadra, mulass vele, 
csak ne menj te férjhez.
Lányom neked csináltatok, 
alma színű bundát ; 
oltsd magadra, mulass vele,, 
csak ne menj te férjhez.

Lányka neked csináltatok, 
egy gyémánt gyűrűt ; 

húzd ujjadra, mulass vele, 
csak ne menj te férjhez.
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Kezem sana japtérajém, Lányka neked csináltatok,
ben bir altén sahat; én egy arany órát;
tak bojnuna bak sefana, tedd nyakadba mulass vele,
varma-da koğaja. csak ne menj te férjhez.

14.
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Pisim adén kojdum Nadir, 
türkü söjler rnrmrnau dér, 
küőüklükte jok-tur esi, 
türlü-türlü hora bilir.

Pisim gözü merğan gibi, 
uvğelekta arslan gibi, 
ğijer sesi isidirse, 
takla atar sedan gibi.

Pisim girdi bir ja sena, 
r as te'én őekmü kaséna, 
düjünlere gitmek icün, 
hotozlar kojmus baséna.

Pisim oturmuş postuna, 
őékmés dolabén üstüne, 
jazé tőkémé önünde, 
name jazijor dostuna.

Pisimin bir adé Pistán, 
gejinmek istejor fistan, 
nazlé pisim sair olmuş, 
söjlejor günde bir destan.

Pisim gijmié bir pantolon, 
bojnunda var altun kordon, 
gözüne bir gözlük takméé, 
eline istejor baston.

Pisim sarélér bojnuna, 
kimse sarélér kojnuna,

Cziczám Nádirn&k neveztem, 
dalt énekel, mrmrnauzik, 
olyan kicsiny, nincsen párja, 
különféle tánczokat tud.

Cziczám szeme mint a koráll, 
vadászatban mint oroszlán, 
ha a máj szót meghallja, 
bukfenczet hány mint az egér.

Cziczám épen egy éves lett, 
befestette szemöldökét, 
hogy lakadalomba menjen, 
kalapot tett a fejére.

Cziczám leült a bőrére, 
felmászott a szekrényre, 
író eszköze előtte, 
levelet ír rózsájának.

Cziczámnak egy neve Pisztán, 
szoknyát akar felöltem, 
gyöngéd cziczám költővé lett, 
mindennap egy desztánt ír meg.

A cziczám pantallont vett fel, 
a nyakában arany láncz van, 
szemére szemüveget tett, 
pálczát akar a kezébe.

Cziczám átöleli nyakát, 
a ki csak őt ölbe veszi,
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ninni söjlejüp ujudur, 
bak bu fitnenin ojnuna.

Pisimi kojdum bayceje, 
nargiz doldurur boycaja, 
ge$e gündüz sevda çeker, 
asik olmuş bir konğeje.

Pisim toplajarak ojnar, 
belini kerarak ojnar, 
mahallede donuklarla, 
güzel delik-çomak ojnar.

Sakallém gel janéma, 
gerdanen gerdanéma, 
sojun-da gir kojnuma, 
hamam paran bojnuma.

Sakallémén harmane, 
akşamdan jok dermane, 
cá'rén deli-kanleje, 
párolásén jorgané.

gyermekdalt mond elaltatja,, 
nézz a hamis játékára.

Cziczámat a kertbe tettem, 
nárczist gyűjt egy csomóba, 
éjjel nappal szerelemben, 
szerelmes lett egy bimbóba.

Cziczám ugrándozva játszik, 
derekát hajlítva játszik, 
negyedbeli gyermekekkel, 
szépen ólombotot játszik.

15.
Szakállasom jöjj mellém, 
a nyakad a nyakamhoz, 
vetkezz és jöjj ölembe, 
fürdőpénz az én gondom.

Szakállasom szérűje, 
estétől nincsen írja, 
hívjatok ifjú legényt, 
hadd tépje szét a paplant.

Dam üstünde kediler, 
mrnau mrnau dediler, 
iki kiéi bir oldu, 
sakalléjé dövdüler.

Sakallém aman aman, 
ölürsen halem jaman, 
alsam jaré kójnuma, 
sabâdan ujanamam.

Sakallém sarmak ister, 
pembezar gömlek ister, 
sakaléndan utanmaz, 
onbesinde kéz ister.

A padláson a macskák, 
mrnaut mrnaut mondottak,, 
két személy eggyé lett, 
a szakállast megverték.

Oh ugyan szakállasom, 
ha meghalsz nagy a bajom,, 
ha rózsám ölbe veszem, 
reggel nem ébredhetek.

Szakállas ölelni akar, 
selyemből szőtt inget akarr 
szakállát nem szégyelli, 
tizenöt éves lányt akar.
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Sakallémén ön disi, 
akşamdan biter isi, 
ca'rén deli-kanléjé, 
japijorsun ğümbüsü.

Szakállasom elő foga, 
este végződik dolga, 
hívjatok ifjú legényt, 
csapsz majd most mulatságot.

Sakalléjé ne japmalé, 
merdüvenden atmalé, 
paldér-küldür inerken, 
sejirine bakmaié.

Szakállassal mit csinálni, 
lépcsőről le kell dobni, 
és a mint lebukfenczez, 
úgy kell megnézegetni.

Sandék üstünde sandék, 
sakallédan usandék, 
bilejdim ağemazdem, 
deli-kanlé-dér sandék.

Sakallém aman aman, 
ölürsen halém jaman, 
éarsélar jakén olsa, 
potinlar alér bana.

Deli-kanlé elleri, 
ilk-beharén gülleri, 
sakallénén elleri, 
diken gibi kéllaré.

A láda felett láda, 
szakállasra ráuntunk, 
ha tudtam von, nem szántam von, 
azt hittük hogy ifjú legény.

/

Oh ugyan szakállasom, 
ha meghalsz nagy a bajom, 
ha a vásár közel volna, 
kalapot vett volna neked.

Ifjú legény kezei, 
a tavasznak rózsái, 
a szakállas kezei, 
mint a tövis a szőre.

Sérma gibi saélarém var : 
bejim ondan-mé istersin ? 
pasam ondan-mé istersin ? 
Jók jók lianém abla, 
benim efkjarém başka.

Keman gibi kaslarém var; 
elma gibi janaém var ;  
kir ez gibi duda'ém var; 
kumru gibi gerdaném var ;  
bejim ondan-mé istersin ? 
pasam ondan-mé istersin ?

1 6.
Hajam mint az arany fonál; 
bejem abból akarnál-é? 
pasám abból akarnál-é ? 
Nem nem néném asszony, 
más az én gondolatom.

Szemöldököm akár az ív ; 
a két orczám mint az alma; 
mint cseresznye az ajakam; 
a nyakam mint a gerlé-é; 
bejem abból akarnál-é? 
pasám abból akamál-é ?
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Jók jók hanem abla, 
benim efkjarém başka.

Nem nem néném asszony, 
más az én gondolatom.

Turunó gibi memeler var; 
ajva gibi göbejim var; 
hilal gibi kaslar em var; 
güvem gibi gözlerim var; 
küp iéinde inğirim var ; 
bejim ondan-me istersin ? 
pasam ondan-me istersin ? 
Komşu kézé pek güzelsin.

A két mellem mint a narancs; 
birsalmakóp a köldököm ; 
mint újhold a szemöldököm; 
szemeim mint a vad szilva; 
szekrénykében fügém is van; 
bejem abból akarnál-é? 
pasám abból akarnál-é? , 
Szomszéd lánya nagyon szép vagy.

17.

ğennette var bir hurma, 
dallaré burma burma, 
onu jejen devrisler, 
hakk joluna durmuşlar.

Édenben egy datolya, 
az ágai csavartak, 
az azt evő dervisek, 
igaz úton maradtak.

Cennette var bir kuju, 
iéinde zemzem suju, 
onu iden devrisler, 
hakk joluna durmuşlar.

Az édenben van egy kút, 
benne a zemzem vize, 
az azt ivó dervisek, 
igaz úton maradtak.

ğennette var bir kabak, 
dolláré tabak tabak, 
onu jejen devrisler, 
hakk joluna durmuşlar.

Az édenben van egy tök, 
ágai tányérnyiak, 
az azt evő dervisek, 
igaz úton maradtak.

ğennette var bir inğir, 
dolláré zinğir zinğir, 
onu jejen devrisler, 
hakk joluna durmuilar.

Édenben van egy füge, 
az ágai lánczosak, 
az azt evő dervisek, 
igaz úton maradtak.



J E G Y Z E T E K .

E jegyzetek feladata szövegeink átírásáról és nyelvi sajátsá
gaikról számot adni. Magyarázatainkat nyelvi és tárgyiakra oszt
juk. A nyelvi magyarázatokban pusztán hangtani, a tárgyiakban 
pedig főleg jelentéstani sajátságokról lesz szó. Az első részbe a 
meseszövegek nyelvi jelenségeit foglaltuk össze, míg a tárgyi 
részbe a verses adalékok jelentésbeli és egyéb sajátságai kerülnek 
magyarázatra.

L A konstantinápolyi népnyelvben a következő hangokat 
külömböztetjük meg.

1. Magánhangzók. M é l y  h a n g o k :  e  (jelölhető akári-vel 
is, mert a magashangú i-nek a megfelelője) pl. kéz lány, kés tél, 
séké szoros; e, az előbbinek nyújtottja pl. varáé az ő odamenté, 
cékté az ő kimente, éséné fényét; CC, úgy hangzik mint a székely 
á (ápám), pl. ajak láb, has fej, at ló ; cC, az előbbinek nyújr 
tottja, pl. dá (day) hegy, âla- (ayla-) sírni, sá ( say)  egészsé
ges; CC, pl. uzun hosszú, tűz só, bűz jé g ; Te, az u nyújtottja, pl. coğü 
gyermeke, oldü az ő volta, vurdu az ő verte; 0 , pl. ot fű, dolu tele, 
omuz váll; o, pl. olum fiam, sora (sonra) azután, döru (doyru) 
egyenes. M a g a s  h a n g o k :  i, pl. is dolog, ip fonál, indim szál
lottam; T, pl. jit (jijit) legény, geldi az ő jötte, éí ( cij) nyers; e, 
pl. gelmek jönni, el kéz, erkek férfi; e ,  pl. gezmé sétálni, verme 
adni; ic, pl. kül hamú, süt tej, kücük kicsiny; ic, pl.dún (düjün) 
lakodalom, büjü nagyja, jüzu gyűrűje, ö, pl. göl tó, börek rétes, e l 
oldani; ö , pl. tőbe megbánás, orenmek (öjren) tanulni. A mély- és 
magashangú magánhangzók így felelnek meg egymásnak: 

Mélyhangú: a a ;  é é ;  o ö ; u, ü 
Magashangú: e é ; i i ;  ö ö ; ü, ü

Meg kell azonban jegyezni, hogy az összes nyújtott magánhangzók 
összevonás útján keletkeztek. Az összevonás külömböző: vagy egy
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magán- és mássalhangzó, vagy egy magán-, mással- és magán
hangzó összevonása. Pl. bek (bújék)  és ese (eşeye) ;  sâ ( say), dá 
(day) és soka (sokaya); ura (uyra) és coğü (coğuyu); ölüm 
(oylum), doru (doyru) és sora (sonra) ; ine (ijne) és dedi (dediji); 
gezme (gezmeje) és dinleme (dinlemeje) ; büju (büjüjü) és tu ( tüj) ; 
brendi ( öjrendi) .

Yan azonban még egy hosszú hangzó, a magyar d-nak meg
felelő, mely szövegeinkben nincs megjelölve. Kiejtésekor csak 
kevéssel nagyobb az ajaknyilás mint az á-nál, úgy hogy mind
kettőt akár egy átírással is jelölhettük volna. Ez az á pusztán ide
gen (arab és perzsa) szókban fordul elő, a hol a hangsúly helyét 
pótolja, és minthogy szövegeinkben nem akartuk az átírást emez 
amúgy is ritkán előforduló hangzóval tarkítani, ime itt adjuk a 
példák összeállítását. Megjegyzendő, hogy e szók többé-kevésbbé a 
népnyelvben is meghonosodtak.

Egy szótagból állók:
jár p. * * nár p.
sah p. &Lw náz p.
kjáh p. árz u V
ár kjár p. *
váz Jol&2 dár p. ; b

a kjád és sát hosszú hangzója összevonás útján keletkezett
és alakokból. Az ain 
bán nem külömböztettük meg

okozta megnyújtást az alábbi példák-

Két szótagból állók: 1. Hangsúly az első szótagon :
jáhil mávi p.
kádir lájik
zâlim fjüb tákat
fájde »Juli kjámil
cáré p. jáiz
ásik máni
bári náme p.
háne p. sáhin p.

* A jó-vei jelöltek perzsa szók, a jelöletlenek arab elemek.
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nâzik májil cb.Lo

áhret páré p. íub
zári p. á$iz
kájil Jub sáhib
hásil árif o> lx
álem i*JL& láziin r ;»
sádik záde p.
báde p. 5t>b rázi

áhu p. ycl ğâmi *x>l=*
kjátib názir ^ i b
sade p. zábit Jh-jLő
gájet ooL c kásim

2. Hangsúly a második szótagon:
diinjá Lü<> zemán p. c ^ )
sabah sejrán p.
ğefâ u ^ elá p. ül
murád jistán p.
ger dán p. 
selám

sijáh p. 
sejjáh

Jinğân p. ^Lşui merák o 1/ 0
fermán p. merám r'r°
düémán p. insáf oűajf
tímár p. insán <jb*^
dermán p. misál JLuo
nizâm rli-j günâh *ur
kenár sefá Lcuo
kütáh p. sb jí sedá
etráf oJöt vefá
ikrám r » /» ğemâl JU^
silâh zindán p.
mintán p. behár p.
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derjâ p. hajâl
sultân jjliaİM; nikjâh süb
efkjár jÜGt imdâd oIcXjoI
harám edâ p. b !
helâl J İ U vedâ b ?
ğezâ kurbân
mevlâ lıelâk
fedâ ( jó

Mindkét szótag hangsúlyos:
mânâ âlâ y u
nâgjâh p. âzâd
hala nâââr p.

' á r o m  s z ó t a g b ó l  á l l ó k : 1. Hangsúly az első

nafile aJilj âfijet ouól

âfion hâsili

âkibet ouuuic vâsıta tálául*

pâdişâh p. mâhitab p. ujLüoLo

, Hangsúly a középső szótagon:
sef tâli p. pijâde p. SOLo
zijâde kijâmet
isâbet ooL ol minâre 5̂ 1ÂjQ
ğevâhir entâri p.
vallâhi aJJtj billâhi aJUb
münâsib kestâne íú\jj+S
isâret müsâfir
ehâli idâre
ikâmet owolil seğâde 5C>L̂ wU>

, Hangsúly az utolsó szótagon:
enginâr ; Lü6 f inkisâr ; U £ t
bahtijâr ^UuCiûu ittikâd 4>UühCİ
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idriéá destemál JLjCuO
ihtijár temenná L*S
intizâr ; Uû*İ

2. Mássalhangzók, A mássalhangzók leírásánál a követ
kezőkép jártunk el. Az L-féle hangoknál nem külömböztettük meg 
a rendes Z-töl azt a fél gutturális l-t, mely mélyhangú magánhang
zók mellett hallatszik. —  Az n hangok közül Sztambulban, csakis 
a mi n-ünknek megfelelő hang maradt meg. Az átírásokban jelölt 
n orrhang, melyet a török írás kef (^ )-íel jelöl meg, ma csak 
Anadóliában hallható, pl. aha, benli, sonra. Ez utóbbit a sztambuli 
kiejtés söra-io, változtatta. — A torokhangok közűi szintén feles
legesnek tartottuk a kaf ^  és kef c) hangokat megkülömböztetni; 
amaz mélyhangú, a kef pedig magashangú magánhangzók mellett 
hallatszik. Ép ilyen külömbség van a ga és ge hangok közt is, 
melyeknek elsejét a török írás £ gain-nal, az utóbbit pedig d  kef- 
fel jelöli. A kj hang, mely csakis idegen szókban fordul elő, szin
tén d  kef-íel van jelölve, pl. kjár kjamil Joofc' stb. Török kiej
tése egészen a mi ty-nket közelíti meg. —  A kemény gutturális 
spiráns /-val van átírásunkban jelölve, de a zönge nélküli alakja 
csakis Anadóliában hallható, a hol minden szóvégi k /-nek hang
zik, pl. cok és coy, bulduk és buldu-/ stb. A mi átírásunkbeli / egé
szen megközelíti a h-1, úgy hogy akár /i-nak is írhattuk volna. 
A y különben is csak arab és perzsa szókban fordul elő, és a török 
kiejtésben h-nak hallatszik. Példák:

hérsez han
tahta hez
haber

7** ahret
ouolXí *zahmet hizmet

baht
* T sarhos

sejh ham ru ,
ihtijar
hos l ry*

hanem

Van ezenkívül egy torokhangja a török nyelvnek, mely a 
zöngés y némi elgyengülésének tekinthető. A mély hangú k ugyanis, 
ha magánhangzó következik rá, zöngés f-vé gyengül, melyet a
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török átírás gain-nal (£) jelöl. Az élő kiejtés azonban e y-t még 
jfcovább gyengítette, úgy hogy egy gutturalis hehezetnél egyéb nem 
is hallatszik. E hangot, átírásunkban csakis egy vesszővel jelöltük, 
ilyenformán: aja'é e h. ajayé, olma'la e h. olmayla. E hehezet egé
szen el is tűnik, ha szóvégen van, vagy ha mássalhangzó követke
zik rá, p. dâ e h. day, sâ e h. say, jâ  e h. jay, bâ e h. bay ; blum 
e h. oylum, döru e h. doyru, és mindössze is csak azzal hágy nyo
mot, hogy az előtte levő magánhangzót megnyújtja. Eltűnik e 
hehezet még akkor is, ha azonos két magánhangzó közzé kerül, 
úgy hogy a három hang egy hosszú hangzóvá olvad össze. Pl. ajá 
e h. ajaya, brakté e h. braktéyé, cojü e h. cojuyu, férlamá e h. fér- 
lamaya, mára e h. mayara stb. Ott marad hát csak meg, a hol 
külömböző magánhangzók veszik körül, pl. jasan  e h. jasayén, 
kéz ja  z e h. kéz jay éz, japajané  e h. j  apajay éné. Míg e példákban 
az utána levő magánhangzó beleolvad az előtte levőbe, mind a 
két magánhangzó csak akkor marad meg, ha szóvégre kerül, 
pl. jap aja'é e h. japajayé, da'é e h. dayé, a'é e h. ayé, ésé'a 
e h. éséya. V. ö. jok-idi assimilált jofc-mÍM-alakjának jo'udu hang
zását. —  A mélyhangú k-y változásnak megfelelően a magas
hangú k meg j -re gyengül, pl. geldiji, verdiji, gördüjü, jüzüjü ;  s ez 
a j  egészen beleolvad a magánhangzóba, pl. gezme e h. gezmeje, 
biljü e h. büjüjü, göre jeni e h. görejejini, ninejim e h. ninejijim, 
gejin e h. gejijin, çektim e h. cektijim.

Az ínyhangok közül a magyar s-nek hangzó hangot s, és a 
zs-1 i-nek írtuk át; a cs-1 c-nek, a ds-1 pedig 5-nek. A foghangok 
közűi s,2-nek s-nek és 2-nek z felel meg.

Az ajakhangok közűi megemlítendő még a v9 mely majdnem 
úgy hangzik, mint az angol w. Ennek következtében majdj-nek 
majd magánhangzónak tetszik, és csak a gyakorlott fül tudja őket 
egymástól megkülömböztetni. íme példák a szövegeinkből: güverjin, 
mely majdnem güjerjin-nek hangzik, továbbá kavuşturmak, avostos, 
dövüşmek, sövüşmek, söjüt. Ellenben, ott a hol a z>re mással
hangzó következik, magánhangzóba csap át, pl. devlet, mely majd
nem deiilet-nek hangzik, zevk pedig zeiik-nek és fevk, sevk : feük és 
éeük-nek.

Még egy-két hangbeli sajátságról kell számot adnom, mely 
szövegeinket és a sztambuli népnyelvet jellemzi. Egyike ezeknek 
a török hangrend sajátságán alapszik. A hangzóilleszkedés törvé
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nyénél fogva ugyanis, a török hangrend törvényébe illeszkednek 
a megtörökösödött idegen szók. PL umud (remény) arab umid,^ 
f  ereğe (felsőruha) ar. ferağe, muzu (békebontó) ar. muzi, mezer (sír) 
ar. mezar, fener (lámpa) görög fenar, bedesten (régiség vásár) perzsa 
bedestan, sedef (kagyló) ar. sadef, Fatma (női név) ar. Fatime, 
merdüven (lépcső) per. nerduban, zampara (lator) per. zen-pare, 
kirez (cseresznye) e h. kiraz. E jelenséggel szemben van egy-két 
szó, melyet az irodalmi kiejtés következetesen a hangrend termé
szete ellenére ejt ki pl. jár (barát), ragozva: jarim, jarime, jardén 
stb. Szövegünkben, a népi kiejtéshez ragaszkodva jarém, jaréma, 
járdán átírást használtuk; ilyen továbbá hangi, melyet csakis 
Anadóliában ejtenek hangé-nak.

Másik sajátsága a török népnyelvnek, hogy a mássalhangzó
torlódást nem szereti. Ezen úgy segít, hogy magánhangzót ejt a 
két mássalhangzó közt, v. ö. Brussza, melynek mai Bursza alakját 
valószínűleg Burusza előzte meg; szintígy Krim, török kiejtéssel 
Kérem. Szövegeink egyéb példái: ömr élet, ömür; ajb szégyen, 
ajeb ;  mejt halott, mejit; tras beretválás, tiras ; sabr türelem, sabur; 
kabr temető, kabir ; resm kép, resim ; ism név, isim ;  fikr gondolat, 
fikir ; zulm kegyetlenség, zulum ; benz arczszín, beniz ; zikr emlé
kezet, zikir ; aki ész, akél. Néha török szókban is érvényesül e tör
vény, pl. göjs mell, nominativusi alakja göjüs, aln homlok, álén ; 
brakmak hagyni, a nép kiejtésében bérakmak-nak hangzik. A más
salhangzó-torlódás kerülése végett aslan-ná (oroszlán) rövidült az 
arslan. —  Még megemlítendő, hogy a török köznyelvben a meg
törökösödött arab szók u-ja igen gyakran ü-re változik, pl. murád 
czél, miirad; henuz még, henüz;  alejkum veletek, alejküm; umid 
remény, ümid; musir marsai, müşir; müezzin imára hivó, 
müezzin stb.

II. Tárgyi megjegyzéseink a találós mesékre és a népdalokra 
szorítkoznak. Vannak jelentéstani és verstani megjegyzéseink, sőt 
a hol szükséges, az adatok forrására és történetére is rámutatunk.

Találós mesék, 1. és 59. Jónás próféta és a hal legendájára 
vonatkozik; —  kible azt az irányt jelenti, a mely (Mekka) felé 
fordulva végzik a moszlimok imádságaikat.

2. Adalja, helynév Kis-Azsiában; —  badas (baydas) kunnak, 
keresztbe vetett lábakkal, keleti módon ülni. Jer de bajaklaré bir
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biri üzerine kojarak sark us ulu üzere rahat rahat oturmak. —  A rit
mus 4 + 3 , 4 + 4 ;  rímei a a b  b.

7. Ahi és Máhi tréfás elnevezések; —  sünnetci-ölu (metélő-fi) a 
késre vonatkozik, v. ö. sünnet körülmetélés, sünnet düğünü körül
metélés ünnepe; —  selveri sultané e helyett: Silivri (helynév) 
szultánja. A ritmus 4 + 4 ;  rímei kettősek.

17. hor-hor hangutánzó szó, horhor cesmesi: horhor forrása. 
V. ö. 92. dadan gelir horhor. A locsogó víz okozta zajra is alkal
mazzák: sáréi akan suju horhor akar. Eitmus 4 + 3  és 4 + 4 .

21. Tandér az arab tennur elferdítése. Egy asztal forma 
melegítő készülék; alul mangal, felül szőnyeg, mely a mangalban 
levő tüzet betakarja és a körülötte ülők lábait melengeti. Ma már 
nincs divatban. Felül kávéház, mert kávét isznak rajta, és a hara
gosokat kibékíti, mert egymás melle ülteti a fázókat.

27. takér-iukur hangutánzó szó, a kocsi dübörgése takér- 
tukur. Használatos még ebben a kifejezésben: takér-tukur gezmek 
etme =  ne járkálj oly nagy zajjal.

37. barota avagy barata kucsmát, kalpagot jelent, a janicsá
rok idejében viselték. A mese megfejtéséül szolgáló matrak botot, 
bunkót jelent. Tréfásan matrakiko-nak is mondják és átvitt érte
lemben a penist jelenti, mint e mesében is.

38. kér dé kap ile kağa'e. Kap nyelet jelent és a kağak csak 
rímes utánképzése. V. ö. betime-benzime bak, mely kifejezésben 
meg a bet van a benz (arczszín) szóhoz képezve; bet-beniz atte 
elsápadt.

49. Bilmeğe bildirmeğe, tréfás mesekezdet, v. ö. 50 és 51.
55. A fán levő öt gyümölcs az öt imádságot jelenti. Az első 

sabah namazé reggeli imádság, nap felkelte előtt; a második öjle 
namazé déli ima; a harmadik ikindi namazé délutáni; a negyedik 
aksam namazé esti, nap lemente után; az ötödik jassé namazé éjjel. 
L. 121.

58. gümbür hangutánzó szó, az erős pattanás kifejezésére; 
itten gümbür suju puskaport jelent, v. ö. 269: ,uzun soju, gümbür 
suju( (tüfek). Gümbür-gümbür toplar at élér; gümbür-gümbür ötijor. 
Alapjáúl güm-güm hangutánzó szó szolgál, melynek hasonló jelen
tése van. Változatát 1. 99: 9derin kuju, ğumbul suju(; ğumhul-ğum- 
bul jékandém =  bőven locs-pocs mosakodtam.

64. pazar kajé'é, vasárnapi csónak, vagyis nagy, melybe több
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ember belefér. A hat láb a bárom pár evezőrúd; a közepén asszony- 
vásár, vagyis sok asszony ül benne. A kajék egyéb fajai: ates 
kajé’é, kik vékony sandal, filike nagyobb hajók kisérő csónoka, 
mavna teher hajócska, éifte kajék páros evezőjü, üc öifte egy há
rom párú.

70. minene aprócskát jelent, v. ö. mini mini cojuklar: apró 
kis gyerekek; mil-tasé, mérföld-kő, vagyis határt jelző kövecskék, 
továbbá határvárak, melyekből az ellenséget lesik.

63. helal a mi meg van engedve és ellentéte haram a mi 
tilos. Helal-nak nevezi a török a feleségét is, pl. 9helallé'a almak‘ 
feleségűi venni, de nevezi harem-nek is, vagyis a ki csak másnak 
van megtiltva.

75. sár ék a török fezt körülkötő fehér vagy zöld turbán, 
v, ö. sarmak göngyölni.

76. meze mind az, a mi ital, főleg ráki ( mastika) mellé hozzá 
harapni valóul szolgál.

89. Dalaman alliteratiós hozzáképzése a dá-nak, épúgy mint 
su (víz)-nek a Sulejman, ev (ház)-nak az Oszmán. Alliteratiós jelen
ség még 102: Don iéinde dirn-dik durur (feszesen ül a nadrágban), 
és 107 : Elde Elekmán, suda Sulejmán, kavakta kollar, söjütte söjler.

92. zilli tor, a tor vagyis toj ifjút, fiatalt jelent.
95. tatarino és tutarino tréfás képzései a tatar (tatár) és tutar 

(megfog) szóknak; jésa-jésa hajós műszó és azt jelenti: «húzd 
húzd», tehát kulaklaré jésa-jésa : húzzad húzzad a füleit.

97. 9ps9 ps‘ a csókot utánzó hang; 9ts9 ts( meg azt afogcsattog- 
tatást jelenti, melylyel a keleti ember tagadó fejmozdulatának erő
sebb nyomatékot ad.

103. mangoloz, értelmetlen szó: saóma bir kelime ; hasonló
képen a 116.-beli Jiti-fiti is.

118. lejla az ajtó tréfás elnevezése, hogy annál nehezebb legyen 
a mese megfejtése. Y. ö. 204. lejlim, a hol a lepke van vele meg
nevezve.

119. bement, kijött és megint be fog menni (t. i. a meny - 
országba): Ádám; bement, kijött, nem fog bemenni: a sátán; be 
se ment, be se fog menni: a hitetlen nép.

127. gidi, eredeti arab alakja kecskét jelent; a török nép
nyelvben ,kutyaházi, kópé* jelentése van, pl. seni gidi capkén seni.

128. meledi az utána következő sor kim idi-jére rímel, épúgy
Kúnos, Oszmán-tör. népkölt. gyűjt. II. 26
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mint a 129.-beli melemez a gelemez-re, a 130.-beli milidi a kilidi-ve, 
és a 131.-beli miledir’ az indirir szóra. V. ö. 103. Jegyz.

135. Hét ijesztő szócska, a met meg rárímelés.
137. A forgó szekrény (dönme dolab), a női lakosztályt 

(harem) a férfi lakosztálytól (selamlik) elválasztó falban van. Ebbe 
teszi a nő az ételt, és egyet fordítva rajta a férfi lakosztálybeliek
hez juttatja, a nélkül hogy mutatnia kellene magát.

139. ilim ilim pusztán szótag-kiegészítés végett, v. ö. 109* 
elim elim.

150. softa, medrese telebesi, theologus deákok, akik dsâmik-bsi 
járnak tanulni. A tudatlanjait, főleg a Kis-Ázsiából jöttékét jobaz- 
nak is nevezik.

161. kéna, egy Henna nevű fa leveleiből készült piros festék, 
melylyel a nők körmeiket és tenyereiket befestik. Kéna geğeşi 
(Henna éjjele) a lakodalom előtt való este, a mikor utoljára festik 
be mint lánynak, a menyasszony körmét.

162. páré páré (darab-darab); a kiejtésbeli eltérés a vele 
azonos para (pénz) szótól jelentéstanilag is megkülömböztette.

171. görejim seni (hadd lássalak téged), bátorító, biztató szó
lás, mintegy: ,hadd lássalak, hogy ember vagy-é a talpodontf.

175. kalpak mindenféle karimás kalapot jelent, mely szokat- 
lanságánál fogva sokkal megvetettebb viselet, mint a sapka.

180. Példaképen ime egy muamma, vagyis ,mü-bilmege*. 
A muamma nem népi termék, költőfélék készítik; egy nehánya 
becsúszik a népi termékek közzé is. L. 190.

183. kés-késaréna és lejebb a basaréna és tomaréna ,sacma( 
kifejezések; az előbbi igei alapja késmak az utóbbié meg basmak.

196. lodos a déli, pojraz meg az északi szelet jelentik, 
Tophane a konstantinápolyi ágyu-ház neve, itt azonban a ,férfiét 
kell rajta értenünk. Kéz-kulesi (Leány-vára) a Skutari előtt levő 
tornyocska neve, ezúttal a ,lányit helyettesíti.

197. masai masai matladé, tréfás mesekezdet, a masai szóból 
egy matlamak nem létező ige képzésével. Olyan mint a magyar 
,mese mese mesket eV E fajtáját a találós meséknek tekerleme-nek 
nevezik.

208. naké inkább a falakon levő festményes czifraságokat 
jelenti; míg ugyanezen szónak nás alakja hímzést fejez ki.

210 . geme az,egeret4 jelentő sécan-nak egy nagyobb fajtája, a



JEGYZETEK. 403

közönségesnél kisebbet meg féndék sécané-nak (mogyoró egér) 
nevezik.

213. géldér-géldér hangutánzó szó, egyúttal kifejezője a gyor
saságnak és ügyességnek, pl. géldér-géldér jufka acar gyors, ügye
sen tésztát gyúr, szintúgy ropog belé. V. ö. güldür-güldür okujor, a 
gyors és ügyes olvasásra. Összefügg vele a paldér-küldür is, pl. pal
dér-küldür inijor sebes rohanva leszáll.

214. Papa jakujlar, értelmetlen szóalak, hogy a kuslar-nak 
ríme legyen.

223. Veli efendi cajéré, egy nagy térség neve Sztambul kör
nyékén.

224. Selam alejk, vagy salem alejküm, így köszöntik egymást 
a müszülmánok. Itten az arab hárem-őrre való czélzásból van 
használva, 1. 235.

243. cincin cinar, a platánfát jelentő cinar reduplicatiója, 
,erőset, nagyot* jelent, v. ö. kos-kofa cinar jó  nagy platán.

244. cin cinni hamam, e kifejezést megmagyarázza egy másik: 
cin-cin ötijor üresen hangzik, senki sincs benne; épúgy a fürdő is, 
csak úgy ,kong az ürességtől*. Ugyanezt fejezi ki a 248.-beli cék 
céklé hamam is.

246. és 247. óit hangutánzó szó, minden egyéb jelentés 
nélkül.

250. birden feje elavult formája a birden (egyszerre) szónak. 
Ma már nem használatos.

251. cum-cukur, zijadesile çukur. A cukur (gödör) szónak foko
zása, épúgy mint a mellékneveknél sim-sijah, sap-saré, jem-jesil stb.

253. Az egész mese utánozza a takács pamukverőjének a 
hangját.

259. adem (ember) pusztán a rím kedvéért és e kifejezésben: 
adem-ölu, máskülömben adam. Az előbbi alak az . első embérnek 
a neve.

261. tépés-tépés (jürümek), hangutánzó szó, lassan-lassan 
való járást jelent; többnyire gyerekek és vén emberek járásáról 
mondják.

271. femre a forróság, melegség időszaka, mely háromszor 
egy évben köszönt be. Először február 20-ikán, a mikor a levegőt, 
egy-egy héttel utána meg a vizet és földet melegíti meg. Az állott 
vízben levő feketés kis bogarakat is femre-nek hívják.

26*
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274. takke, a fez alatt viselik az izzadság ellen; hálósapkáúf 
is szolgál.

276. zille és zál, verssor kiegészítő, értelmetlen szóalakoké
278. ğiv-ğiv, a tojásból kikelő csibék.
J e g y z e t .  E találós mesék javarészét gyermekek körében, 

lemet bej lány-testvérkéitől, és az ő háremjükbeli asszonyoktól 
gyűjtöttem.

I. Máni-dalok. E négysoros versek ritmusa 4 + 3  vagy 4 + 4 ;. 
rímei: a a b a.

3. kendinden josma, magától vagyis természeténél fogva bájos,, 
v. ö. josma ğivan, kedves ifjú.

4. hindi jelenthet indiait is, és így hindi gözlü fekete szemüt 
jelentene.

5. merdim, a második sorbeli derdim-nek rárímelője; lehetne 
akár a perzsa merdüm-re is gondolni benne.

7. adam aman, kezdő felkiáltása a máni-k egy részének, külö
nösen azoknak, a melyek szójátékosak.

9. Aj do’ar ánistandan, alliteratiós meg rárímelő képzése a 
rá következő sornak.

15. Ajdin, kisázsiai nagy város, Szmirna közelében; sofa 
előterem, előhelyiség.

21. gizli gönül, titkos vagyis szerelmes szív; gizli gönül çek
mek titkosan szeretni.

23. nejlejim, összevonás ebből, hogy ne ejlejim, v. ö. 104. 
nejlesin e h. ne ejlesin ; hasonlóképen nettim e h. ne ettim.

31. altun tabak on elma, besin al besin alma, továbbá 148: 
elma attem geline, gelin almaz eline, és 149 : elma verdim almazsen 
mind ama régi szokásra vonatkozik, hogy a legény almát küldött 
a lányos házba. Ha elfogadták az almát, jöhetett a legény háztűz 
nézni; ha nem, elmaradhatott almástul.

31. besin al e h. besini archaismus, csakis dalokban talál
ható. Y. ö. géné kézlarén kijmetin e h. kijmetini 153; jemenesin 
(eh.  jemenisini) kokladém 223; ğaiz dir bojnun (e h. bojnunu) 
vurmak 262; devrenin uğun (e h. uğunu) aétém 265; jav jolun 
(e h. jolunu)  gözedejim 366.

31. Azrail vagy Ezrail a halál angyala, a ki az ember leikéi 
jön elvenni.

32. dile düşmek, nyelvre jutni, rossz hírbe jutni.
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40. evlek-evlek, e szó ismétlések igen gyakoriak s különféle 
mellékértelmet adnak a szónak. Ebben pl. hogy aőélmés tabak- 
tabak 57, azt jelenti, hogy tányérnyira nyiltak (a viráglevelek); 
dallaré delik-delik 65, a gályák át meg át vannak lyukasztva; ebben 
pedig: dilensin kapu-kapu 273, kolduljon ajtóról-ajtóra.

49. karjola európai ágyat jelent, míg a törökös földre vetett 
ágy j atak és d'ósek.

59. elden ne gelir buna, mit tehetni ezzel, mit csinál
hatni vele ?

61. cil-cil beşlik új, fénylő öt piászteres pénz; cil eredeti 
jelentése szeplő, cilli szeplős.

62. filim a következő sorbeli dilim rárímelése; fii, illetőleg 
Jul egy fehér virágot nyitó fa neve.

67. idrisáh illatos növény (biz. geranium-faj, darúorr).
71. lololo jemejiz, a ,capkén(-ok nyelvén azt jelenti, hogy 

minket rá nem szedhetni, v. ö. bize lololo olmaz, hasonló jelen
téssel.

74. biz dolaba gelmejiz, szószerint: mi nem jövünk szekrénybe, 
azaz, minket fel nem lehet ültetni.

75. marsuma : jerde biter ufak bir cicek olup japraklaré gü- 
lümsü, fakat bir kac seradan ibaret, sáré rengli bir cicek ismi dir.

76. görmejinğek e h. görmejinğe és ermeğinsek e h. ermejinğe 
elavult igealakok.

80. sarém-sarém-sarélmak, bajém-bajém-bajélmak reduplikáló 
igeformák. Y. ö. inil-inil-inlemek, tiril-tiril-titr emek, megannyian 
a cselekvés tartósságát és fokozódottságát fejezik ki.

84. şeftali eredeti jelentése baraczk, átvitt értelemben ,csók‘-ot 
jelent.

86. nijet, eredeti jelentése ,szándék', de jelenti átvitten azt a 
jóslatot is, melyet egy-egy máni-vers magában foglal. V. ö. nijet 
kujusu, egy kút neve az arany-szarv egy kis falujában, közel Ejub- 
hoz, a hol egy öreg török asszony jövendőt nézeget ki belőle.

88. Bej-olu, (,Bej-fiaO Konstantinápoly perai (európaiak 
lakta) negyedének török neve.

89. ko desin, teljesen megfelel a magyar ,hadd mondja< 
kifejezésnek.

90. kalkar giderim e h..kalkarem giderim. Igen közönséges a 
rag kihagyások eme módja, de csakis ugyanazon idő-alakoknál.
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V. ö. jalvarér jakarér göjnün ederiz e h. jalvaréréz jakaréréz stb*. 
Népd. 78.

96. kijameteğek, megfelel a kijametedek,. kijamete kadar alak
nak; népies forma.

101. intizar, népies összetévesztése az inkisar (átok) szónak 
az intizar-ral, mely voltaképen várást, várakozást jelent.

105. divan-hane, eredetileg akár kaszárnyákban, akár palotá
ban levő nagy tért jelentett.

107. susarék e h. susaréz, a kisázsiai dialektusokban a k-s 
forma a közönségesebb. Sztambulban csak elvétve hallani. —  Bir 
jól egyszer4 jelentéssel a bir kéz, bir kerre népies mása.

108. sümbülü hűvös kellemes időjárást jelent; vagy az eső 
után beálló lanyha levegő, vagy az eső előtt mutatkozó könnyű és 
hűvös felleg okozta időjárás.

125. moda, újonnan nyert szó a ,divat*-ra; hasonló ehhez a 
sik, mely egész a népnyelvig el tudott jutni.

116. catma voltaképen három, hegyével összeállított fadara
bot jelent, melyre ruhát szoktak teregetni. Jelent aztán egy fajta 
szövetet is.

116. çarşaftan kol atmak; carsaf azt a bő felsőruhát jelenti, 
melyet a török asszonyok szoktak kimenőre viselni. E ruhából 
kol atmak kart vetni, vagyis ölelni.

119. nizam, vagy nizam askeri a rendes katona, szemben a 
gönüllü azaz önkénytessel.

128. kalk-endék, indik, indi nógató szócskák ,nosza, rajta4 
jelentéssel.

130. mohağir bevándoroltat jelent, főleg a bulgár, ruméliai 
és cserkesz föld bevándorolt iszlámjait.

132. vurgun szerelmes, vurulmak szerelmessé válni.
13,3- ajéblaman, összevont formája az ajéblamajén-nak, v. ö. 

jatam e h. jatajem 175, kartulam e h. kurtulajém 179.
137. sahat, a verssor egészszé tétele végett éneklik két szó

tagban, közönségesen sat a kiejtése; 1. 145.
156. ben az arczon levő anyajegyet jelenti, mely ha páros,, 

szépség számba megy, v. ö. cifte benli pár anya-jegyű. A ben-nek 
benek formája népies.

158 .entari, hosszú házi- és hálóruha, férfiak és nők egyaránt 
viselik.
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163. suvarmak népies és ritkán használatos formája a sula- 
mak-nak, mely öntözést jelent. Y. ö. kojunlaré suvarmak a juhokat 
megitatni.

165. Langa, illetőleg Vlanga egy városnegyed neve, Jedi-kule 
mentén, közel a Márvány-tengerhez.

170. has basa, fej a fejnek, vagyis egymás mellett, v. ö. jan 
jana ; bastan basa véges végig.

172. sinanaj kicsapongó, kirugó nők jelzője, basé aőék karélar 
avagy acék bas; használatos mint önálló kifejezés is.

176. sevda çekmek szenvedélyt, szerelmet bírni, szenvedni a 
szerelem miatt.

188. férél-férél-dönijor, egyre szüntelenül forog; rokon a 
80. sz. alatti kifejezésekkel.

191 .jürem e h. jürejim, e rövidítés inkább a verssorért van.
102. celek, çelenk, fejdísz, régi török viselet, a mit a homlo

kon hordoztak. Mai nap inkább átvitt értelemben használják, 
pl. ,eger sunu japarsan, alnéna çelenk asarém*.

193. Hajdéndé és hajdinái egy érttel mű a hajáé szóval (hajdé- 
indi) ;  v. ö. gid-indi (e h. git indi menj hát), id-indi (e h. etkindi),

194. Tokat, város Kis-Azsia északi részén, közel a Fekete* 
tengerhez.

200. cajér-cajér jakmak láng lobogtatva égetni.
203. inğlifuta e h. inğilifuta gyöngyös kötőcske.
266. Izmirin kaleji var; a következő sor alajé-jára való 

rárímelés czéljából kalesi helyett kaleji-1 énekelnek.
210 . gönül bdlamak, szivet kötni, vagyis megszeretni valakit.
211 . kjahad, a verssor kedvéért kjdd helyett, épúgy mint 

sakat e helyett, hogy sdt.
219. tura, illetőleg túra, a pádisá nevét tartalmazó czímer.
220. jemeni, finom zsebkendő, Jemen tartományáról van 

elnevezve; hasonlókép jemeni-nek hívnak egy fajta czipőt is.
226. foja, avagy faseta, különféle színű lemezke, a mit főleg 

a gyűrű köve alá tesznek, hogy még jobban ragyogjon, így jüzü- 
jümün fojasé, a gyűrűm ragyogó fénye. Y. ö. jüzünün fogasé mej- 
dana cékté: kitűnt az arcza színe, vagyis hogy mifajta ember.

234. ráki, arab arak és düz, pálinka-faj, az egész keleten 
elterjedt italok.

237. jaman bakés, szigorú hamis pillantás; gözleri jaman:



408 JEGYZETEK.

haragos szemű; jaman rüzgjar: gonosz szél; jaman adam: szigorú, 
de jó ember. Jelentése egyaránt közel áll a jóhoz és rosszhoz, és 
míg Sztambul egyik városnegyedében ,jó‘ jelentése jut érvényre, 
addig ugyané város egy másik vidékén ,rosszaV jelenthet.

246. kőé givi dövüşmek, viaskodni, mint a kos; koc az erő és 
vitézség kifejezése, v. ö. koc fit vitéz legény, koc körölu a vitéz 
körölu (népregei alak); Kis-Ázsiában koc helyett inkább az ajé 
(medve) járja.

254. cini-cini kar jâ'jor, iri, kusbasé gibi, erős hóesést jelent, 
akár egy-egy madár-fej. Az erős hóesés kifejezésére egy másik 
szólás is dívik kar tipisi, 1. 366. oldal.

260. bojlu-boslu, a boj (termet) szónak olyanforma ikerítése, 
mint a 38 máni alatti kap-kağak. Együttesen szép, karcsú termetűt 
jelent.

267. beni brakér-gidersin e h. brakérsén gidersin, 1. 90. t.
275. kurnaz ravasz, fortélyos; kurnazlék satmak ravaszkodni, 

fortélyoskodni.
277. mii szúró vas, a mit főleg szembetegségeknél használ

nak, v. ö. göze mii éekmek. E versben a formájánál fogva van a 
szemöldökhöz hasonlítva.

278. kaslarén mim, szemöldökeid m  ̂ alakúak, vagyis haj
lott, hosszúkás.

279. bir ğandan olmak egészen oda lenni, a lelkét elveszíteni.
274. gönül düştü, szerelmes lett a szív, megszeretett valakit.
293. keten gömlek filfili, értelmetlen szóalak, a következő sor

dili rárímelője.
297. dedelere mumum var, a meghalt és türbe-kbe (sírbolt) 

eltemetett emberek főleg szent öregek, dervisek emlékére gyertyát 
szoktak gyújtani. E fogadás neve adak (adamak Ígérni), v. ö. ölmüs 
adamlara mum adamak. Maga a dede szó nagyapát, öreg szent 
embereket, derviseket jelent, dedegján p. dervisek.

298. güm-güm hangutánzó szó, az erős csattanás kifejezésére,
1. Máni 58. J.

304. E máni egy kérdés, melyben hétféle gyümölcs megneve
zését kéri az ellenfelétől, feleletét lásd a 20-ik mániban.

305. mine zománczot jelent; a 72-dik bilmeğe-beli mineğik 
ugyanennek a szónak a kicsinyítése.

305. kacan, hacan, her kacan elavult kifejezései a ,mikor‘ -nak,
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most a ,ne vakit‘ vagy az ige participiális formája pótolja. Kac-ki 
inkább az örmény törökök közt használatos.

309. ek-dolas olmak lábatlankodni, valakinek útjában állani. 
Ek akármilyen tárgynak a szóiét, darabkáját jelenti; dolaş a dolaş
mak (kódorogni) ige származéka; ikerített kifejezés.

317. carki-felek eredetileg a világ, és csillagok forgását jelenti; 
így hívnak egy sebesen forgó rakétát is.

318. Harbijenin bejleri; harbije hadügyminisztérium és bej
leri, a benne alkalmazott fiatal bej-ek.

320. tahin, egy gabna faj, melyet lisztté őrölve, különféle 
tésztás édességek készítésére használnak, pl. táliin helvasL

329. Ejüb sultan misali, egy türelméről híres Ejub szultánról 
van szó, a kinek nevéhez egy egész legenda fűződik.

343. su gelir merdin merdin, v. ö. az 5. sz. alatti mer- 
dim-mel.

344. sungullu sac hosszú és fodorított, göndör hajat jelent.
354. f ereğe, avagy ferağe abban külömbözik a carsaf-tói, 

hogy még egy gallér forma hajtókája is van, míg a éarsaf egy 
darabból á ll; mindkettő kimenő ruhája a török nőknek.

355. avropa, az üstökről lelógó hajat jelenti; a nőknél 
peréem a neve, noha ez inkább a régi törökök feje búbján levő 
hosszú hajfonadékot jelentette. —  Kandilli jazma mécses kendő, 
vagyis oly kendő, melyekre mécsesek vannak rárajzolva.

362. tavrasé népies elferdítése a íaw-beli tavré-n&k, nők 
körében használatos kifejezés. Y. ö. hanemse e h. hanémé (asszonya, 
felesége).

364. hilal, itt nem a negyed holdat, hanem a fogpiszkálót 
jelenti, melynek vékonyságára czéloz a verssor.

368. cile büntetést, szenvedést, megbánást jelent; a dervi
seknél cile-hane az a hely, a hol a dervisek közzé lépni akaró 
40 napi fáradságos munkát végez, v. ö. çilemi doldurijorum (vég
zem a nehéz munkát, töltöm a esile met). E versben a fülemüle 
bűnbánó kesergését jelenti, mert petty, folt (éil) esett a rózsa
bimbóra.

368. bile, elavult és dialektikus kifejezése a beraber (együtt) 
szónak.

374. vallahi és billahi eskü szók, többnyire együttesen hasz
nálatosak.
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381. hu, a dervisek ,ja hu‘ kiáltására való czélzással; tekke, 
dervis-tanya, klastrom.

387. fiske tasé, picziny kis kő, a mit ujjhegyről pattantanak 
ki, v. ö. burnuna bir fiske vurdum megfricskáztam az orrát.

388. dar ese Cümlesine, avagy Cümlesinin basma, dar ésé basena, 
kívánság, a mit főleg az új házasok szülőihez intéznek.

393.féndékcé ravasz, hamis, főleg ha lányokról van szó.
J e g y z e t .  E mâni-kát a lehető legkülömbözőbb helyekről 

gyűjtöttem. Java részét azonban egy hidrelizi (1. Bevezetés) ünnep 
alkalmával, Hüszni efendi-ék házában írtuk össze; másik részét 
a magyar apától származó török költőnő Nigjár hanem és anyja, 
továbbá Azniv hanem szolgáltatták. Gyűjteményemben mintegy 
ezer mâni van, melyeknek egy török átirásos része a Journal 
asiatique ez idei évfolyamában jelent meg.

Népdalok. A több versszakból álló dalok közt, az eddig em
lített ritmikus verssorokon kívül igen gyakori még a tizenegy 
(4 + 4 + 3 ) szótagos varssor, 1. az 5., 9., 11., 32. stb. számú verse
ket. Előfordul továbbá tizenhármas (4 + 4 + 5 )  sor is, 1. a 7-dik 
számút; és fellép a refrain is, törökül ba'rma (bá'rmak kiáltani). 
A refrain néha pusztán a második verssor ismétlése, de legtöbb- 
nyire külön két verssor.

II. Szerelmi dalok. 1. dalfes, dal—jalen, céplak, acék, jalé- 
néz, sade, v. ö. dal kéléj, jalen keleğ, egy Janicsár-ezred neve, dal
kavuk vagyis salt-kavuk, hízelgő.

5. güzellen vagy güzele gönül olmaz, güzel sevilmez, szépet nem 
lehet szeretni, nem lehet neki szivet adni, t. i. bajt okoz a sze
relme.

6. aj do'ar ajazlanér ; ajaz hűvös és hold világította éjszakát 
jelent, v. ö. Ajaz pasa karakola cékté: Ajaz pasa éjjeli őrjáratra 
indult. — E vers megérthetése végett tudnunk kell, hogy a vers 
egy része párbeszéd egy legény meg egy lány közt. A párbeszéd 
a 2-dik versszaknál kezdődik, az 1-ső, 3-dik és 4-dik sort az ifjú, 
a 2-dikat a lány mondja. A 3-dik strófában az első sor a lányé, a 
ki a gur gur-ral vonakodását fejezi ki, a 2-dik az ifjúé, a 3-dik sor 
ismét a lányé és a 4-dik az ifjúé. —  Jesir (fogoly) az mr-nek 
népies formája.

8. aftos, új-görög szó ,ö( jelentéssel. Kezdetben valószínűleg 
csak görög nőkre alkalmazták (ma kokona-nak hívják őket), ma
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már általános és ,szeretőt, kedvest‘ jelent. Ez a tréfás szólás is dívik 
aftos pios, ,hogy vagy, mi újság* jelentéssel, és a szintén tréfás, 
rárimelő felelet ez: ,iki tavuk, bir horoz6, két tyúk meg egy kakas. —  
Jazma színes, festett kendőket jelent, főleg fejen meg nyakba 
viselik; a basma inkább ruháravalónak szolgál.

9. gülgülü bade telesteli poharat jelent. Ehhez hasonló perzsa 
kifejezések itt-ott előfordulnak a népdal költészetben, mintegy 
maradványaiképen a régi perzsa befolyásnak, v. ö. zülf haj,já r  
szerető, ğivan ifjú, elá gőz azúr szem stb. —  Maşallah köznapi szó 
a csodálkozás és inşallah a remény kifejezésére.

10. ak-sade tiszta fehér ruhát jelent; —  bojlu-bojunğak a ter
meten végig, az egész termeten. A bojunğak-beli vég k régi alak, 
valamint a rárímelő varenğak és dojunğak az újabb varenğa és 
dojunğa h,

1 l é Özümü (magamat), az újabb kendimi helyett, csakis a régi 
és népnyelvben található, v. ö. öz-kardas édes testvér, ellentétben az 
iivej mostohával. —  Jiiziim gözümü megrövidítése a jüzilmii gözümü- 
nek, 1. 15: hakken helal ejle e h. hakkéné.

15. ahret hakkéné helal etmek, a túlvilág jussát elengedni. 
Minden jó müszlümán elengedi a holta előtt a hátramaradottak
nak, irányában elkövetett vétkét, és e kiengesztelődést nevezik 
helallasmak-nsik; —  mejzin a müezzin népies kiejtése és salat 
azaz imádság, melyet a mináréről bekezdőképen mond az imád
ságra hivó.

17. adé cékté, vagy dillendi rossz hírbe jött, nyelvre került 
a neve.

18. abane, abani, négyszegletű nagy sál-forma kendő, melyet 
nyakba viselnek; övét is készítenek belőle.

22. Három perzsa lány szomorú történetét beszéli e vers, 
kiket foglyúl ejtettek és úgy hurczolták őket vásárra. Erre vonat
kozik a 2-dik versszakbeli panaszuk, hogy hán (perzsa főúr) kert
jében fogták el őket és lovak előtt hajtották, mig csak kótyavetyére 
nem kerültek; basém alup kapom, fogom magam.

26.jazma jemeni festett kendő; gaz bojamasé gázzal, tehát 
finoman festett kendő; rasték bojasé: arczfesték. Y. Ö. sürme 
gözünde, rasték kasénda, az egyik szempilla, a másik szemöldök 
festéke.

30. cabu-cabuğak a ,gyorsának elevenebb kifejezése; fivu-
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ğivuğak, az előbbi kifejezésre rárímelő hangutánzó szó; — jalla 
arabul azt jelenti: ,rajta, előre*.

31. E dal az Asik-Garib ez. nepregényberc is megvan. E török 
népkönyvek leghíresebbjei Asik-Garib (a szerelmes Garib), Asik 
Kerem (a szerelmes Kerem), Körölu és Sáli Iszmail történetei. 
E könyvekben próza és dal egymást felváltja, és míg a prózai rész
ben sok a régies ugyan, de a mellett hibás törökség is, addig dalai 
a valódi népköltészet termékeit közelítik meg.

34. Göksu (Kék-víz) az ázsiai édes vizek neve, kiránduló 
hely a Boszporuszban; sáré Zejbek (sárga Zejbek), egy néptörzs 
neve, mely főleg Ajdin vidékén tartózkodik.

37. é ét ér-p ét ér ojnasér, csitir-pitir játszadoz, hangutánzó 
kifejezés, v. ö. jarém cétér-pétér dilleri* 54., és citetik-pitetik ojna- 
salém 60 dal; — halajk, halajék rabszolgáló; —  calkajés mozgás, for
dulás, rázogatás (éalkarnak mozgatni, forogni, rázni), e helyütt azt 
a farmozgató tánezot jelenti, mely egész keleten el van terjedve.

38. cevre kis, kézbe vagy nyakbavalót jelent, nagyobb nála a 
mendil és kisebb a jalék.

40. Kjadháne (papírgyár): így hívják azt a nehány házból 
álló falvacskát, mely az európai édesvizeknél van; a népies kiej
tésben kejtáne-nak is hangzik.

41. A 2-dik versszakbeli meral összetévesztése lesz arab 
mera, ,legelőd jelentő szónak; a 3-ik strófában pedig a gazai, 
gazel (,őz‘ és átvitten ,szerető*) szóval van összetévesztve. Ez utóbbi 
helyen ,szerető* értelmében veendő.

42. dilin söjler jivil-jaul, nyelved ,jivil-jouV, vagyis értel
metlen beszédet mond; hangutánzó kifejezés.

44. sen cékardén beni bastan: ,bastan cékarmak* elcsábítani, 
félrevezetni, a jó útról letéríteni; —  zampara tkp. zen-pare nőked
velő, lator.

45. at kolun bojnumdan asér, az átölelést fejezi ki, v. ö. pembe 
kollaréné bojnumdan asér rózsa karjaiddal öleld nyakamat 48 dal.

46. bicim-bicim, avagy cesid-cesid különféle szabású, fajtájú; —  
ğanem aldé bana suna, lelkem vette adva véve, vagyis hol vissza
adta, hol megint elvette ; banmak és sunmak ,elsülyeszteni, eltün
tetni* és ,adni, nyújtani*.

47. bala tatárúi gyermeket jelent; —  deste csokor és ikerítve 
deste-beste csokor-bokor.
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49. Ezirgján és Kemáh kisázsiai városok ; —  Ibis, beczézgető 
név, törökös elferdítése az Ibrahim névnek. V. ö. Fatis (Fatime, 
Fatma), Memis és Memo (Mehemed).

50. teftiş, rendőrbiztos, csendbiztos; makas vurmak vagy 
kesmek vágni, metszeni; pahte értelmetlen szó, v. ö. pekté aludt 
vércsomó.

51 .fistanaki, görögös kicsinyítője a fistan ,alsó ruha4 szónak, 
tréfás értelemben használatos; jumurğak, eredeti jelentése kis 
gyermek, v. ö. jumru ; sis, top (daganat, gumó), kjáfir jumurğak, 
,hitetlen gyerkőcz4 mondják az anyák csintalan kicsinyjeinek. Átvitt 
értelemben ,semmiházi, nyomorultat4 jelent.

52. göbek-tas köldök kő, vagyis az a nagy kődarab, mely a 
török fürdő nagy kupolája alatt van, rendeltetése az izzasztás.

53. Töredéke egy balladaszerű dalnak, melynek hősnője 
Fehmi, egy fürdő tulajdonosnö; tellak a férfi-fürdő szolga, a kibe 
az asszony beleszeretett.

56. Diárbekir, kisázsiai kürd város; —  seni benden, beni senden 
eden var, van a ki megfoszt, elkülönít bennünket egymástól; —  
menam tréfásan a ,perzsa4 helyett van mondva.a ki ben (én) helyett 
men-t mond.

57. esere a rím kedvéért van e h .: és ér ér harap.
58. g'ólmek hangátvetéses alakja a gömlek- (ing)nek, v. ö. sau- 

lar e h. şalvar, árvád e h. avret, devris e h. dervis. E metathesis 
igen gyakori jelenség az anadóliai török nyelvjárásokban.

59. iném, gidém az inejim, gidejim alakok elrövidülóse. Ez 
igeformának a praesens helyett való használata nagyon gyakori 
jelenség, pl. ,basém alup Kandehara gidejim(, kapom magam s 
megyek Kandehár-ba 22 d .; ,cékajém gidejim dalar baséna4 szál
lók megyek a hegyek tetejére 16 d .; ,esbablaré kasajém, sandéklara 
basajém, Adilenin derdinden, ben kendimi asajém( 1. 3. dal.

60. Az egyes verssorok közé beleillesztett —  gelinim aman, — 
haném aman, és a következő 61-dik dalban levő —  aman, — jau- 
rumda, — kuzumda, megannyi refrainszerű czifraságok, és fel
kiáltások.

62. Bálát, városnegyed az aranyszarvi részen; —  efe, a zejbek 
néptörzs öregjei és főnökei titulusa.

64. dejmesin nazar, hogy tekintet ne érjen, meg ne ártson; —  
üno fes finom, drága fez, v. ö.fino köpeji kicsiny, úri kutya.
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66. ajnağelar (tükrösök), az a helye a sztambuli nagy 
bazárnak, a hol a tükörárusok és kalpakéélar, a hol a sapkások 
árulnak.

73. gündeje naponként, régies forma e helyett: günde nap
jában.

74. kocmak szeretkezni; batasé e h. jere batasé, hogy sülyed- 
jen a földbe; ninni gyermek-altató dal. Az egész dal egy fiatal 
asszony panasza, a ki nagyon fiatal, gyermek férjhez jutott.

Ib.janak sisirir arczot dagaszt, azaz csókra nyújtja az arczát.
77. Kajseri, kisázsiai török város, lakói sajátságos török 

nyelvjárást beszélnek; —  kouga népies kiejtése a gouga-nak.
79. pullu, pettyes, pontozott; itt egy lány nevét pótolja; —  

emikler japtérér bejaz koluna szopás-foltot tétet fehér karjára, 
vagyis veresre csókoltatja a karját.

80. Az egész dal egy arnaut (albániai) szájába van adva, 
innen az arnautos szóvégi gerdano alakja gerdan-nak; ugyancsak 
albán szó a more, mely ,ifjút, legényt jelent.

83. sokuluğa, régies forma e h. sokulu,bedugva*; —  ele vermek 
valakin túladni, valakit elárulni.

84. ilk sevdam dir, jesil basle ,első szerelmem, tehát zöld 
fejű*, azaz szeretett szent.

85. Kürd nóta, jaysi-jaman ,nagyon szép, nagyon jó*, javuz 
,jó, pompás*.

86. jár semtine gidilmenin ca’é-dér, ,itt az idő a rózsámék 
elmenni*. Y. ö. ca'é gecmis ,elmúlt az ideje*, olyan lányról mond
ják, a kinek már elmúlt a férjhezmenés ideje. A köznyelvben nem 
használatos többé ezen ,időt* jelentő cay szó.

87. A kumitaszó ,kedvest, szeretőt* jelent; — ğiğibiği egy
értelmű a m i,csecsebecse* szónkkal; —  caca, a hajós növendékek 
tréfás elnevezése.

92. A sztambuli nagy bazár egyik kereskedőjére Kjáni bej-re 
költött ének, a ki titokban szeretőket tartogatott magának. E dal 
érdekes példája annak, hogy egyes mánikból hogyan keletkeznek 
a népdalok. Az egymással laza összefüggésben levő, néha teljesen 
összefüggéstelen strófákat pusztán a refrain köti űssze, és ez teszi 
őket népdallá.

94. Neğibe asszony nótája nemcsak Sztambulban, hanem 
egész Kuméliában, sőt Kisázsia jó részében is ismeretes. Mindenütt
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más-más változatokkal, és a maga idejében híres Nedsibe karak
terének más-más felfogásával.

95. efe, a zejbekek ezzel az elnevezéssel tisztelik meg főnö
keiket ; ma már az összes zejbekekre alkalmazzák. —  Tarabulus 
kusa’é, tripoliszi öv, selyemből készül.

96. dán jerleri atijor, anadóliai népies kifejezés, ahajnalodás 
jelölésére. Dán hajnalt jelent, és az egész szólás fordítása: a haj
nal felveri, azaz bevilágosítja a helyeket.

97. akente örvényt, vízfolyást jelent, és erősebb az anafor- 
nál, mely az előbbivel ellenkező oldalon folyik. —  pijade eredeti 
jelentése gyalog, a katonaságnál a gyalogságot is ezzel jelölik; e 
helyütt egy hosszú csónak-formát jelent.

99. erenler, többnyire többesben használatos, szent és idejü
ket imádsággal töltő emberek, a kik jövendölésre is képesek.

100. bakenğak, jatenğak elavult formák e h. bakenğa, jatenğa.
102. rahat-lokum népies alakja az arab rahat-ül-hulkum szó

nak, még gyakoribb a late-lokum; mindkettőben népetymologiai 
átváltozással van dolgunk. —  Badem ezmesi, szószerint mandola 
zúzottját jelenti, egy ismert czukor-faj.

105. püskürme benli, olyan anya-jegyű, mintha az arczára
rálocscsantották volna, tehát szép és természetes. Ruscsukban 
pufkurma változatát is hallottam. —  Hátér emlékezetet
jelent, ezúttal jó  bánásmódot, kedveskedést, v. 6. hatér icün, benim 
hatérém icün valakire való tekintettel, az én kedvemért; bir kim
senin hatéréné kérmak, valakinek kedvét rontani, szegni.

106. aklémé aldérijor avagy alijor, elveszi az eszem, megfoszt 
az eszemtől.

108. derdini acar, derd acar: elmondja, elpanaszolja a fáj
dalmát, baját.

112. telegraf, népetymologiai alakja tel, mely fonalat jelent, 
v. ö. tel çekmek sürgönyt feladni. —  Nikjá tulajdonkép a házassági 
szerződés megkötését jelenti, és csak később, néha hónapok, sőt 
évek múlva követi a dühün a lakodalom.

III. Betyár- és katonadalok. 1. Niğ olur, hogyan lesz, 
e h. niğe olur, v. ö. nejlejim e h. ne ejlejim, ajol e h. ej o’ul, — Dal 
j organ ágból takarót jelent.

2. hafta-basé, a hétnek ama napja, a melyen úgy az iskolák
ban, mint a katonaságnál, szünetelnek, tehát vakáczió napja.
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3. kocu, kocsi, ma már csak Anadóliában használatos; Sztam- 
bulban és Ruméliában az arab eredetű araba szorította ki.

4. polis, francziából átvett szó. —  basé-bozuk, ellentéte a 
katonának, tehát a nem katona, czivil.

5. cile v. ö. Máni 368. j.
6. ğandarma, francziából; régebben a jeniceri fejezte ki e 

fogalmat. —  sindik e h. sindi.
7. Junanistan Görögország; a görög királyságbeli görög 

junanlé, míg a törökországban lakó rum, avagy urum.
8. E dal Drinápolyban keletkezett a szerb háború alkalmá

val. Érdekes látni, hogy egyes versszakok hogyan vándorolnak 
Ruméliából Anadóliába, és hogyan jelennek meg ismét egyéb, 
háborúról szóló nótákban.

9. Egyike a legnépszerűbb harczi daloknak, melyet a katonák 
háborúba menetel napján énekelnek.

12. E dal, Jemen türküsü4 (Jemen dala) név alatt ismeretes. —  
jara acmak sebet nyitni, és is acmak dolgot nyitni, azaz adni.

13. sisane régi szerkezetű katonafegyver, e h. sis-hane. — 
sejmen népies kiejtése a sekban-nak, —  selvi köjleri (cziprus falvai) 
alatt e helyütt a temetőt kell érteni, mely tudvalevőleg cziprus 
fákkal van beültetve.

16. ,Plevne türküsü' (Plevna nótája) a török-orosz háború ide
jében származott. E dalt Ruscsuk vidékén jegyeztem fel, Sztam- 
bulban egy másik változatát a 18-dik számú dalt hallottam, mely 
Sztambulban történt epizódokat is említ. —  Oszmán pasa a plevnai 
győző, Dámád pasa meg a pádisá veje Máhmud pasa; dámád (vő).

17. E dal hőse egy Pázvánd-ölu nevű levente, a ki Viddint 
sokáig birtokban tartotta. Történeti hátterére ma már senki sem 
emlékszik vissza.

18. A plevnai nóta egy újabb változata, míg a 10-dik szá
múban a krimi hadjárat van megénekelve.

21. ,Saré-Zejbek‘ (Sárga-Zejbek) néven egy híres kisázsiai 
rabló és paraszt költő ismeretes, a kinek tetteihez és dalaihoz egész 
mondakör fűződött. Dalai emilyenek:

Allah dedim jata'ama dajandém, 
ben senincün al kanlara bojandém:
Alláht mondva a tőröm megragadtam, 
te miattad piros vérbe festődtem.
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IV. Bekcsi (őr) dalok. Ramazánkor veszik az éjjeli örök 
na^y dohukat meg egy társukat és estére kelve úgy járják be a 
városnegyedeket. Minden kapu előtt megállanak, és bejt (négy soros 
dal) szólással, meg dobolással kérik a ramazáni ajándékot. E dalok 
költői értéke vajmi kevés, rímes enyelgések, néha trágár ömlengé
sek, de legtöbbnyire egy-egy thémát vesznek elő, és azt próbálják 
agyondicsérni.

1. turp sékajém izan ina, szó szerint: retket dugjak az értel
medbe, vagyis: hogy szeretném meg az eszed, be kevés művelt
séged van. —  divan jolu (tanács-út) Sztambul legszélesebb utczája, 
a ramazáni sokaság gyülőhelye. — onbir ajén sultané: tizenegy 
hónapnak a szultánja, vagyis Ramazân.

2. E éjiekben a gyermekeket dicséri, a 3-dikban a restekről 
szól, a következőkben, hol a virágokról (6. sz.), hol a dsámik-ról 
(7. sz.). társairól (8. sz,), a bolhákról (10. sz.), a nyaralókról 
(12. sz.) stb. emlékszik meg.

6. efendimizin teri: efendinknek az izzadtsága. A rózsáról 
azt tartja a közhit, hogy a próféta (efendink) izzadtságából jött 
létre.

7. E feliekben Sztambul főbb dsámi-jai (templom) vannak 
felsorolva, mint: Válide-sultan ğamisi (Anya-szultán dsámija), Aja- 
Sojia (Szent-Szófia), Jeni-ğami (Uj-dsámi), Szulejmánie (Szulejmán 
dsámija) stb. — mahje feliratot, vagy képes czifraságot jelent, a 
mit Ramazánkor szoktak a dsámikra felvonni. Ramazân első felé
ben pusztán írással, a második felében azonban egyéb díszítések
kel is ellátják a dsámikat, melyek kötelekre felvont égő lámpáik
kal az egész várost beragyogják.

12. A felemlített nyaralók a Boszporusz két partján van
nak. —  funda demir hajós műszó; demiri funda etmek a hajó vasát 
leereszteni, vagyis kikötni (funda az olasz fondo-től).

13. kar tipisi, avagy tipi-tipi kar j(£jor: erősen hull a hó, 
erős hóhullás.

14. bekletmen e h. bekletmejin: ne várakoztassatok.
15. pazar etmek, ejlemek alkudozni, kajék pazar-ejlemek csó

nakért alkudozni. E szám bejtjeiben az Arany-szarv falvai vannak 
megnevezve, egész a nagy kikötőig, a Dolma bahçe (töltött kert) 
nevű palotáig. —  catal-matal, ikerszó (catal villa). —  devre-hane 
(forgó ház): a tekke (klastrom) az a helye, a hol a dervisek, főleg

Kónos, Oszmán-tör. népkölt. gyűjt. II. 27
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a tánczolók és üvöltők, forogni szoktak. —  jasin a kúrán egy 
fejezete.

16. dirhem, drahma, egy okka négyszázadik része. —  iftar 
etmek lakoma, mellyel a ramazáni böjtöt megszüntetik.

18. Ejiibe j ollarken adak, Ejub dsámijába avagy türbéibe (sír
hely) gyertyát, avagy eleségfélét szoktak küldeni. E fogadást adak- 
nak azaz ígéretnek nevezik. — kuluçka: ha a tyúkot ráültetik a 
tojásra, hogy kiköltse, azt mondják, hogy kuluçka oldu: kotlós lett.

19. A kis gyerekek nyelvéről szólnak e bejtek, a mikor meg 
nem tudnak beszélni.

V. Vegyes dalok. 1. E dalban a perai nagy tűzvész van 
megörökítve, mely 1872-ben az európai városrészt majdnem egé
szen elhamvasztotta.

2. E balladaszerű dal párbeszéd a türkmen lány és bej ifjú 
között. Az 1-ső, 3-dik és 5-dik versszakot a lány, a 2-dikat és 
4-diket az ifjú mondja. E dal változatát lásd Gyűjteményünk 1-ső 
kötetének 26-dik (A bej leány ez.) meséjében.

3. Szultán Abdul-Aziz tragédiája van benne elbeszélve. E dal 
pusztán töredék, kényes tartalmánál fogva nem juthattam az 
egészéhez. — ikbal, a pádisá kegyelt feleségei, többnyire a négy 
első neje.

4. Egy asszony szemrehányó szavai részeges és mihaszna 
urához. —  şamama, eredeti jelentése kis dinnye faj, átvitt értelem
ben mindenféle haszontalan kis tárgyra, ezúttal emberre is, alkal
mazzák.

5. Párbeszéd egy legény és lány közt, az első sort a fiú kérdi 
és a következőben a lány felel.

6. ,Zampara türküsüe (Lator nótája), a legény egy órától tízig 
várakozik a lány kapuja előtt, mely meg nem nyílik előtte. Jegyzet 
alatti változatában szerencsésebb az ifjú, és a dal refrainjét min
dig a lány felelete képezi. — Ajvaz ételhordó szolgát jelent, e szol
gálattevők rendesen örmények, innen örmény Szerkiz neve.

7. ,Secan türküsü* (Egér nótája). — hacan, kacan ,mikori —  
gőz kérpmak szemet vágni, átvitt értelemben ,kacsintania

8. ,Horoz türküsü‘ (Kakas nótája), ezt és a köv. 9-dik dalt 
a jahudi szokta énekelni, főleg Karagöz játékokban.

14. ,Kedi türküsü‘ (Macska nótája). — hora táncz, főleg a 
bulgár és görög táncz ; az európai tánczolás dansa etmek ,* a táncz
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általában ajak ojunu lábjátók. — celik-comak ólombot, vagyis 
bige-játék.

15í ,Sakallé türküsü‘ (Szakállas nótája), sztambuli öreg em
berre szerezték, a ki vén napjaira fiatal lányt vett nőül.

17. Az e fajta, szent tárgyú dalokat iláhi-nak nevezik, és 
főleg gyerekek énekelik circumcisio alkalmával, avagy a mikor 
először vezetik a gyermeket az iskolába.

Helyreigazítás. A 332-dik lap 7. sorában alulról: gejik éekti 
beni kendi ta'ena (helyesebben da'éna) így fordítandó: az őz húzott 
engem az ő hegyére.

419
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Lap 35 sor 1 al. gejdirüp | helyett olv. | gijdirüp
« 40 « 18 fel. düéünur || düşünür
« 44 « 2 « joka || jók a
« 47 <( 13 al. meraé || meraké
« 57 « 1 « yastale || yastale
« 63 « 9 fel. duyururlar || dojururlar
« 67 « 16 al. bér || bir
« 70 « 14 « dap-turu || dap-duru
« 74 « 3 « yatırla jarak || yatérlajarak
« 75 « 9 « sérelup || sérélup
« 85 « 15 « sezintide || sizintide
« 86 « 1 fel. jelér || jel ér
« 86 « 17 al. jollaré || jollara
« 87 « 16 fel. tatlelé || tatlélé
« 89 « 18 <( dujururlar || dojururlar
« 99 « 7 al. jangénléndan || jangénléndan
« 113 « 14 « safi || safé
« 114 « 4 « bulrnursa || bulunursa
« 115 « 16 « yoslanmadé || yoslanmadé
« 132 « 8 fel. bazélaréne || bazélaréna

11
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Lap 134 sor 12 al. /astalé || /astalé
« 144 « 4 « hali || halé
« 146 « 6 fel. hab || kap
« 152 « 6 « czifra || czinnes
« 155 « 7 al. sefasé || sefasé. — hahóé
« 161 « 10 « jer || jer
« 163 « 9 fel. bes || bős
« 166 « 8 « pojroz || pojraz
« 167 « 4 al. kertelek || kert eğik
« 169 « 3 a a'ağe || a'ağe

173 « 5 « hallaç || lıallağ
« 186 11 fel. jarém || jare
« 186 « 11 « rózsám ruhát szabna || rózsámnak ruhát 

szabtak
« 192 « 12 « melik || melek
« 198 « 6 al. intişara || intizara
« 199 « 4 « ziimbülii || sümbülü
« 203 « 10 fel. kalk-indik || kalk-éndék
« 207 « 8 « kalb || kalp
« 216 « 11 « uruspu || orospu
« 218 « 2 al. jaréma || jár érné
<( 230 « 2 « Brussanén || Bursanén
« 234 « 10 « hanğeri || hançeri
« 240 « 1 « fülmülém || sólymom
« 243 a 1 fel. Su || Su
« 254 « 1 al. a || o
« 256 a 5 « darup || durup
« 260 « 3 fel. éh || óh
« 266 « 6 al. kösd || ne kösd
« 272 « 13 « göjnüne || göjnüme
« 281 « 1 « az || ez az
« 283 « 15 fel. gyújtott || gyújtottam
« 285 « 5 al. vedd || vesd
« 287 « 4 « Ezingján || Ezirgján
« 294 « 16 « ifla || ifid



303
306
310
316
320
329
332
344
348
349
356
360
362
382
384

Sa j t ó h ib á k .

sor 11 al. elmaz|| elmas 
« 5 « hasasé|| batasé
« 6 fel. arérn || jarém
« 14 « kumitujlan || ku
« 5 al. féndékjélék \\fén
« 6 fel. sétke || sétké
« 7 al. ta’éna || da'éna
« 8 « dizinde || dizinden
« 4 « var || ráz
« 14 fel. érk || kérk

« 7 « ğanderma || ğandarma
« 1 2  « süzülecek || süzüleğek
« 1 2  « nxr/Je || mailje
« 2 fel. dalaba || dolaba
« 6 « főzték || főztek
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A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.

N YELVTU D OM ÁNYI KÖZLEM ÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv- 
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n fa l vy P á l, I —X IV . köt.; szer
keszti B u d e n z  J ó z s e f ,  X V — X X . köt. 1862— 1886. Ára kötetenként
II— X -ig /f  frt 50 kr., X l-tö l fogva................................................................... 3 frt.

í-

N YELVE M LÉK TÁ R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z 
J ó z s e f ,  S z a r v a s  G á b o r  és S z i l á d y Á r o n .  1874— 86. 8-adrét.

I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o 1 f G y .
II. kötet. Weszprémi C. Peer C. Winkler C. Sándor C. Gyöngyösi 0 .

Thewrewk C. Kriza C. Bőd C. Közzéteszi: Vo 1 f G y.
III. kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik :

K o m á r o m y  L. és K i r á l y  P.
IV. V. kötet. Erdy C. Közzéteszi V  o 1 f  G y.
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. —  VII. kötet. 

Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C. 
Lányi C. —  VIII. kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. 
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. —  IX — X. kötet. 
Ersekújvári C. —  XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. —  XII. kötet. 
Döbrentei C. Teleki C. —  X III. kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C. 
Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — Közzéteszi V  o 1 f  G y.

Ára kötetenként 2 frt.

RÉGI MAGYAR N YELVEM LÉK EK . V. kötet: A Jordánszky-codex biblia
fordítása. Kinyomatta T o l d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette 
és előszóval ellátta V o l f  Gy. 1888...........................  ....................  Ára 6 frt.

RÉGI MAG Y A R  KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i- 
l á d y Á r o n .  I. kötet: Középkori magyar költői maradványokl877.II.— V. 
kötet: X V I. századbeli magyar költők 1880— 86. Ára kötetenként 2 frt.

CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z  a. 1880. N. 8-rét. Ára 5 frt.

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és Összehasonlításá
hoz, I. szám. G e n e t z  A. Orosz lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 kr
II. sz.Zűrjén nyelvmutatványok. K özi.Budenz J. s Halász 1.188.3* Ára6Ökr.

III. szám. H a l á s z  I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ara 60 kr
IV. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí

tásából közölte B u d e n z  J 1881...........................................Ára 60 kr.
V. szám. M u n k á c s i  B e r n á t .  Votják nyelvmutatványok és nyelv

tanulmányok I. 1884....................................................................  Ára 60 kr.
VII. szám. H a l á s z  Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. Lule-és Pite-lappmarki

nyelvmutatványok és szótár 1885..................................... Ára 1 frt 20 kr.
VIII. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. II. J emtian dl lapp nyelv

mutatványok. 1886........................................................................... Ára 60 kr.
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közleményekéből.)

REGI M A G YA R  N YELVÉ SZE K  Erdősitől Tsétsiig. (Corpus Grammatico- 
rum lingnae Hungaricae veterum.) Kiadta T o 1 d y F. 1866. Ára 2 frt.



REG Ü LY A N T A L  H AG YO M ÁN YAI. A  Vogul föld és nép. Kidolgozta 
H u n f a l v y  P á 1 1861.......................................................................... Ára 2 frt.

M AGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta B a d e n z  J. 1873— 81.
Ara 5 frt.

A M A G YA R  IGEIDŐK. Irta S z a r v a s  G á b o r  1872. . . . . .  Ára 1 frt.

A H ELYES M A G YA R SÁG  ELVEI. Irta P. T h e w r e w k  E mi l .  1873.
Ara^l frt.

A M A G YA R  N YE LV Ú JÍTÁ S óta divatba jött idegen és hibás szólások bírá
lata. Irta I m r e  S á n d o r .  1873. . . ................................................Ára 1 frt.

K A L E V A L A . A finnek nemzeti eposza. Forditotta B a r n a  Fér d .  Ára 1 frt.

SIMONYI ZS. A  magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat^elmélete.
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) 1881................... ... . . Ára 1 frt 20 kr.
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882— 83.......................Ara 2 frt 40 kr.

K A Z Á N I-T A T Á R  N YELVTA N U LM Á N YO K . Irta S z . B á l i n t  G á b o r .  
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1876. 
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 1877. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt.

ÉRTEKEZÉSEK A  N YE LV - ÉS SZEPTUDOM ÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 
a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i  Pál ,  osztálytitkár. 
I— VIII. köt. 1867— 1880. Ára 20 frt 20 kr. —  IX . köt. (1— 12 sz.) 1882. Ára 
3 frt 20 kr.—  X . köt. (1— 13 sz.) 1882. Ára 4 frt. — X I. köt. (1— 12. sz.) 
1883. Ára 3 frt 70 kr. — X II. köt. (1— 12. sz.) 1885. Ára 4 frt 60 kr. —  
X III. kötet. (1— 12. sz.) 1886— 87. Ára 3 frt 40 kr. —  XIV . köt. (1— 7. sz.) 
1887— 88..............................................................................................................Ára 2 frt.

SZINNYEI JÓZSEF. Finn-magyar szótár 1884...................................... Ára 3 frt.

AZ UGOR N Y E L V E K  ÖSSZEHASONLÍTÓ A L A K T A N A . I r t a Bu d e nz  J. 
Első füzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közi.-bői.) Ára 1 frt. 
Második füzet: Névszóképzés. 1887................................................ . . Ára 80 kr.

A PHONETIKA ELEM EI, különös tekintettel a magyar nyelvre.
Irta B a l a s s a  József dr. 1886...........................................................  Ára 70 kr.

VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOM ÁNYOK. Gyűjtötte és forditotta 
dr. M u n k á c s i  Bernát 1887................................................................ Ára 2 frt.

OSZMÁN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEM ÉNY. I. kötet: Oszmán-torok 
népmesék. Gyűjtötte dr. K u n o s  Ignácz. 1887. . . . . .  Ára 2 frt 30 kr.

HÁROM KARAGÖZ-JATÉK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította 
dr. K u n o s  Ignácz. 1886. (Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények 
XX. kötetéből.).............. ... ...........................................  ............................Ára 1 frt

F R A N K U N -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA .






