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Bu makalede Üsküdarlı Salim'in 1800 yılında yazdığı fakat günümüze 
kadar meçhul kalmış olan Husrev ü ŞMn adlı mesnevi'si tanıtılmaktadır. 

Salim Efendi'nin, Şeyhı'nin aynı adlı mesnev1sini esas alarak kaleme aldığı 
bu eser, Şeyhı'ninkine nispetle daha derli toplu ve daha anlaşılır olması 
bakımından başarılı görünmektedir. Ayrıca Salim'in, Şeyh Galip ve onun 
Hüsn ü Aşk mesnevisinden de etkilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 13 yıldır 
izini sürdüğümüz Salim'in yaklaşık 5000 beyitlik beşefı aşk maceralarının 
anlatıldığı Husrev ü ŞMn mesnevısini edebiyat dünyasına tanıtmış olmaktan 
dolayı sevinçliyiz. 

Anahtar Kelimeler: Salim, Hüsrev ü ŞMn, Mesnevi, Şeyh Galip, Hüsn 
üAşk 

ON HUSREV U ŞiRiN BY SALİM 

Abstract 

in this essay we present the mesnevi Husrev u ŞMn that was written 
1800 years ago by Salim from Üsküdar but no one has introduced this work 
before. Husrev u Şfrın is more understandable and compact when you 
compare it with the work of Şeyhf that has the same name with Sôlim 
Efendi's. AJso it is understood that Sô/im Efendi is affected from Şeyh Galip 
and his mesnevi, Husn u Aşk. We are studying on the works of Sfılim Efendi 
far 13 years and now, we are glad to introduce to literature world his 
mesnevi Husrev u Şfrın that human love is told almost in 5000 couplet. 
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Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen "Fuzuli 
Sempozyumu" (26 Aralık 1994) için "Fuzı11ı'nin Rind ü Zahidi Üzerine" adlı bildirimi 
hazırlarken Üsküdarlı Salim'in "Muhavere-i Rind ü Zahid,,1 adıyla Fuzulı'nin Rind ü 
Zahidi'ni tercüme etmiş olduğu bilgisine ulaşarak söz konusu eseri incelemiş ve eserin 
giriş kısmında müellifin kendinden bahsederken zikrettiği şu sözler dikkatimi 
çekmişti: "Seııe !Jamse 'aşaııı ve mi'eteyn ve elf menziline vuşül ile mak.iı'l-meriinı 
oldıgı evaııda eşer-i .kalem-i müşgln-rakam olan manıüme-i .fjusrev ü Şlrln şüret
yiifte-i ?Uhiir u tezyln olup[. .. ] Sulfiinu'l-Giizl Sellm .{fan ibni's-Sul/iin Muşfafa ijan 
ibni's-Sulfiin Af:ımed .{fan ediime'lliihü ta'iilii eyyiim-ı sal/anatahü ılıT-ii/Jiri'z-zanıaıı 
.{ıa.iretleriııiii rikiib-ı cilıiin-tiib-ı busrevanlleriııe 'ar.i u ıhdii ve 'alii-fevkı '1-ıne 'mü] 
ma~har-ı ifısiin u 'afii oldıgımızdaıı şo.iııı .. . " 2 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Salim 1215/1800'de Husrev ü Şırin adlı bir 
eser yazımş ve devrin padişahı üçüncü Selim'e (Saltanatı: 1789-1807) takdim etmiştir. 

O günlerde yaptığımız araştırmalarda Salim'in Husrev ü Şirini'nin bilinmediğini, 
Milli Kütüphane ve İstanbul kütüphanelerinde de her hangi bir nüshasına 
rastlarunadığım görerek daha geniş bir araştırmayla belki Husrev ü Şirın'i 

edebiyatımıza kazandırabiliriz düşüncesiyle müellifin diğer eseri "Muhavere-i Rind ü 
Zahid"i Yüksek Lisans Tezi olarak vermiştim. 3 Fakat Bu çalışmadan da bir sonuç elde 
edemedik. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç Vatikan Kütüphanesi'nde bir 
nüshasının olduğunu haber verdi. Lakin defalarca istememize rağmen Vatikan'dan 
menfi yahut müspet bir cevap alamadık. Geçenlerde Milli Kültür dergisinin eski 
sayılarını karıştırırken Nail Bayraktar'ın "İran Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe 
Yazma Eserler''4 adlı makalesinde İran Meclis-i Şura-yı Millı Kütüphanesi'nde Husrev 
ü Şirin'in bir nüshasının daha olduğunu gördüm. Dr. Ali Temizel vasıtasıyla temin 
ettiğimiz bu eseri tanıtmak istiyoruz ... 

. Silim ve Husrev ü Şırın'i 

Husrev ü Şırın'in muhtevasına geçmeden önce kısaca Salim'in hayatına temas 
etmek istiyoruz: Salim hakkında bilgi veren ana kaynak Arif Hikmet Tezkiresi'dir. Ve 
verilen bilgi de aşağıdaki ifadelerden ibarettir:"Rum ili eşrafindan Tevflk Efendi 
ket!Jüdiisı Muşfafa Raşid Efendıiıiıı oglı ve siibıf!u '/-beyan İfıyii Efendıiıiif rebTbidı'r. 
f:Ciiç/l iken himmet ü 11liifı-1./fıyii ıfe müderıis ve şii'k olmuş ve ba '.i-ı güftiirı ve bi'l
!Juşüş ijusrev ü Şlıfn man?ümesi meydana çılpnışdır. Vezlr-i müfettJ;,; ve şer'iyyiitT 
olaı-ak ii/Jir Burusada müfettiş vekl/i oldıgı .{ıiilde ( . ... ) vefat eyleınişdıi: 'Aleyhi'r
rafıme." 5 

1 Salim: Muhavere-i Rind ü Zfthid, Tasv1r-i Efkar Matbaası, İst. 1285 
2 age., s. 4-5 . 
3 Bkz. Nurgül Sucu: Salim, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve "Rind ü Zahid" Tercümesi (tncelenme-Metin} 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2004. 

4 Nail Bayraktar: "İran Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazma Eserler" Millı Kültür, c. 2, sayı: 10, Mart 
1981, s.53-56 

5 Arif Hikmet: Tezkire-i Şuara, Millet Ktp. Ali Emırı Efendi Bölümü, No: 789, v. 34a 
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Görüldüğü gibi burada Salim'in doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili bir malumat yok. 
Ancak, biz Husrev ü Şiı:ın'de geçen şu ifadelerden onµn doğum tarihini 
çıkarabiliyoruz: 

Deh-sale iken bu 'abd-i naçar 
Tab'ı idi müsta'idd-i eş'ar 
Bu naımı hem itdiginde inşad 
'IşrTn idi olsa sinni i'dad. 6 

Demek ki Salim, Husrev ü Şirin'i yazdığında 20 yaşındaymış. O, Husrev ü Şırın'in 
yazılış tarihini de veriyor: 

Bu name-i nev ki oldı itmam 
Avazesi ~ıld1 çarbt sersam 
İrdikde bitiima her me' ali 
Bin iki yüz on beş oldı sali. 7 

Husrev ü Şirtn' i 1215/1800 'de 20 yaşındayken kaleme aldığına göre Salim 1780 
yılında doğmuştur. Dolayısıyla, onun 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde 
yaşamış olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. 

Salim, kadılık ve müderrislik yapmış, Bursa'da müfettiş vekili iken de vefat 
etmiştir. Günümüze ulaşan eserleri "Muhavere~i Rind ü Zahid" ve "Husrev ü Şırin"dir. 

Eserin Muhtevası 

Her klasik mesnevıde olduğu Salim'in Husrev ü Şırıni 'nde de tevhit, naat, padişah 
methiyesi, sebeb-i telif, esas hikaye ve hatime ( dua) yer almaktadır. Salim eserine bu 
genel çerçeve dışında "padişahı medih"ten soma 30 beyitlik "zamaneden şikayet" ve 
"hatime"den önce de 47 beyitlik bir "fahriye" eklemiştir. 

Salim, takribi beş bin beyitlik bu hacimli eserine şu ifadelerle girer: 

Minnet o Ijuda-yı la-yezale 
Kim 'aşl~ı sebeb ls:ılup kemale 
'Aşls: ile cihanı I~ıldı ihya 
Bir sözle o lafza virdi ma'na. (v. lb) 

Şair, naati müteakip 29 beyitlik padişah met~iyesini: 

"Vaşf-ı keremin işitse nahTd 
Eylerdi felekden 'arz-ı ümmTd 
Dirdi ki eya şeh-i kerem-kar 
Pabüsına geldi Saliın-i zar 
Dergahına 'arz-ı hali vardır 
Zahir bu ki bir bayali vardır 
Oldı gamıyla derünı vıran 

Güş eyle ne söyler ol dil-efgan." (v. 3b) 

6 Salim: Husrev il Şırın, (İran) Kitabhilne-i Meclis-i ŞOra-yı Millı, No:8574, v.120a 
7 age., v. 121a 



beyitleriyle tamamladıktan sonra "Şikayet-i Rı1zgar ve Bi-vefü-yı çarh-ı Gaddar" 
başlığı altında zamaneden şöyle şikayet eder: 

Feryad bu çarb-ı kTne-ver 
AyTne-i ~albim itdi muğber 
Döndürdi beni ınişal-i dölab 
~an ağlamadan gözümde yols: ab 
[ ... ] 
Şa'irligi eyledi bana 'ar 
Bilelim ki meta' -1 fazl imiş bar 
Elde hünerim degil mi töhmet 
Bir gayrı bahaneye ne f:ıacet 
Ehl-i dile 'adaleti cefadır 
Tavrında bu şTve müntehadır 
Nadana velik ol sitemkar 
İbsanla Iutfın eyler Işar 
[ ... ] 
Hey kaş.ki cehl olaydı karım 
Belkim uyar idi rüzgarım 
~almazdı gönül bu giine ma}.ızün 
Elbette olurdı kama ınalµ-ün (v. 3b) 

Salim Efendi 49 beyitlik "Sebeb-i Te'lıf'te Husrev ü Ş1rin'in yazılış sebebini uzun 
uzadıya anlatarak sözü Şeyhi'nin (ölm. 1431) Husrev ü Şırın mesnevisine getirir: 

İtmişdi meger ki Şeyl}T üstad 
Bu name-i paki ewel inşad 
ıakin ederek kelamı tatvil 
İcazdan eyleınişdi tal;ıvıl 
Hem olmuş idi zamlin-ı tal:rrTr 
Ma'nası sa~Tm eski ta'bir 
~aşd itdim anı yeniden il:ıya 
Bir çah-ı barab gibi güya 
Vezni dTger ola laf?:ı dil-cü 
Olmaya }5:uşürı hem ser-i mü 
TellJiş iderek ınutavvelatın 
Ten}s:11) iderek mufaşşalatın 
Bir naıne-i dil-keş idem inşa 
~alsun eşerim cihanda ra'na. (v. 5a) 

Görüldüğü gibi Salim, Şeyhi'nin Husrev ü Şırini'nde gördüğü bazı kusurları dile 
getirmekte ve söz konusu eksiklerden arınmış daha mükemmel bir Husrev ü Şirin 
yazmak istediğini söylemektedir. Gerçekten de Salim'in eseri incelendiğinde 

Şeyhi'ninkine nispetle daha muhtasar ve daha kolay anlaşılır olduğu göıülmektedir. 

Diğer taraftan, Salim'in esas hikayede Şeyhi'nin Husrev ü Şirıni'ni esas almış 
olduğu söylenebilir. Salim, Şeyhi'de göıülen teferruatı ayıklayarak hikayenin özünü 
sunmaya çalişmıştır. 
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Ayrıca, Salim'in, Şeyh Galip'ten (ölm. 1799) de etkilenmiş olduğu 

anlaşılmaktadır. Husrev ü Şirin (Yazılış: 1800) ve Hüsn ü Aşk'tan (Yazılış: 1782) 
alınan aşağıdaki parçalar karşılaştırıldığında bu etki hemen fark ediliyor: 

"Allah Allah zehT 'inayet 
Bir tıfla bu deiilü lutf u ~dret 
Sa'y ile olur degil bu ma~şüd 
Ya feyz-i ija~ın degil midir cüd 
Ma'lüın subanveran-ı devran 
Tiğ-ı 1$:alem işte işte meydan 
BThüde kelaıru eylemem güş 
Var mı 'acaba benimle hem-düş 
Ç~sun bulunursa bir bahadır 
Bu sinde bu defilü naıma:1$:adir." (v. 120a-120b) 

*** 
"Allah Allah zelir 'inayet 
Na-baliga ~ikmet-i belagat 
Zann itme ki şöyle böyle bir söz 
Gel sen dabi söyle böyle bir söz 
Erbab-ı suhan tamam ma 'lüm 
İşte ~alem işte kişver-i Rüm." 8 

*** 
Salim, bu iddialı eserini şu tarih kat'asıyla bitirir: 

Şad-1:ıamd baıne-i ter dizdi suµira gevher 
IJoş görsün ehl-i diller mir'at-ı 'aş].{dır bu 
Salim iıüp bitama gül gibi iş bu name 
Tarıb didi bame aşiir-ı 'aş]f-ı dil-cü.(121a) 

Sonuç olarak, 13 yıldır izini sürdüğümüz Salim'in Husrev ü Şırini'ni edebiyat 
dünyasına tanıtmış olmaktan dolayı sevinçliyiz. Ancak, genç yaşta (20 yaşında) 
kaleme aldığı Husrev ü Şırin'le bize Şeyh Galip'i ve onun "Hüsnü Aşk"ım hatırlatan 
böyle büyük bir kal?iliyeti unutup gitmiş olmamıza da üzüldük. Yani ediplerimize 
gereken ilgiyi gösterenıemişiz. Bari onların eserlerini muhafaza edebilmiş olsaydık. 
Ne gezer! 

8 Şeyh Galip: Hüsn o Aşk, İst. 1341, s.100-1 Ol 
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Aynı eser, v. 121 a 


