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Özet 

Etkileyici bir efsane olan Cümcüme Sultan o kadar 

sevilmiştir ki, Orta Asya'nın pek çok farklı bölgesinde, 

nesir ve nazım versiyonları üretilmiştir. Halk 

mitolojisine dayanan Cümcüme Sultan öyküsünün bu 

varyantları üzerine yapılmış çeşitli çalışmalar 

mevcuttur. Bilinen en eski Türkçe nüsha, Altınordu 

şairlerinden biri olan Hüsam Kâtib tarafından yazılmış 

olandır. Bu hikâyede, bir bir zamanlar egemenliği 

sırasında peygamber Elijas'a olan inançsızlığı 

nedeniyle cehenneme gönderilen bir adama ait 

kafatasının maceraları anlatılır; sonradan da 

cömertliği, fakirleri himaye etmesi ve insanlar 

arasında adalet göstermesi nedeniyle Hz. İsa 

peygamber tarafından diriltilmiştir. Burada verilen 

mesaj yaşamın ölümlü olduğudur. Harezm bölgesinin 

en eski ürünleri olarak bilinmesine rağmen, Attar'ın 

yazdığı aynı başlıkla kısa bir Farsça nazım da 

mevcuttur. Bu yazıda ele alınan bu Farsça parça 

tıpkıbasımı ile verilmektedir. 

Abstract 

Cümcüme Sultan as a fascinating legend became so 

popular that its prose and verse versions were 

produced in many different regions of Central Asia. 

There are numerous studies on these verse and prose 

variants of Cümcüme Sultan stories which based on 

folk mythology. The oldest version known was 

written by Hüsam Kâtib who was one of the Golden 

Horde poets. In this story, the adventures of a skull is 

told which was once belonged to a man who had 

been sent to the hell because of his disbelief in the 

prophet Elijas during his soveregnity; then he was 

resurrected by the prophet Jesus with God’s willing 

due to his generosity, patronage of the poor and his 

justice among people. The message to be given here 

is that life was mortal. Although it’s known as the 

oldest products of Khwarezm area, there is a short 

Persian poetic work of the same title written by Attar.  

This Persian piece which  addressed in this paper is 

given with its facsimile.  

Anahtar kelimeler 

Cümcüme Sultan, Hz. İsa, Harezm Türkçesi, Farsça şiir, 

Attar. 

Keywords 
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Giriş 

Toplumlar, bazı olayları açıklamak ya da bir konuda fikir öne sürmek için çeşitli hikâyeler oluşturur. Bu 

hikâyelerin kim tarafından ne zaman söylendiği belli olmasa da anlatılanlar toplum tarafından benimsenirse 

çağlar boyunca söylene söylene gelecek nesillere aktarılır. Bu aktarım sırasında halkın hayal gücüyle olağan üstü 

nitelikler de kazanan söylenceler,  hikâye, rivayet, masal, mesel, menkıbe, kıssa gibi adlar alırlar.  
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Çekirdek kurgusu aynı olan bir hikâyenin, bazen aynı isimle bazen farklı isimlerle değişik milletler 

tarafından benimsendiği ve anlatıldığı toplumun kültürel yapısıyla zenginleşerek bambaşka bir hale büründüğü 

görülmektedir.  İçerisinde dini unsurlar barındıran Cümcüme Sultan destanı da farklı coğrafyalarda ün kazanmış 

böyle bir halk hikâyesidir.  

Bu makalede, farklı sahalarda manzum ve mensur birçok varyantı bulunan Cümcüme Sultan 

hikâyesinin Farsça bir nüshası ele alınacaktır. Köprülü, Cümcümenamelerin en eski varyantı olarak kabul edilen 

ve XIV. yüzyılda Hüsam Kâtib tarafından Altın Orda sahasında kaleme alınan eserin, Feridüddin Attar’a ithaf 

edilen bu Farsça Cümcümename’den iktibas edildiğini söyler (Köprülü 2004: 308).  

 başlıklı nüshanın detaylı bir şekilde tanıtılacağı bu çalışma beş 

bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde nüshanın fiziksel özelliklerine değinilecektir. İkinci bölümde müellife 

dair bilgi verildikten sonra üçüncü bölümde eserde anlatılan hikâye üzerinde durulacaktır. Dördüncü bölümde 

manzum metin ve Türkiye Türkçesine çevirisi, beşinci bölümde ise nüshanın tıpkıbasımı yer alacaktır.  

 

I. NÜSHA TAVSİFİ 

Nüsha, Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Kütüphanesinde, Eki 224/12 arşiv numarası ile kayıtlıdır. 

Toplamı 94 beyit olan eserin dili Farsçadır.  

 Metin, içinde bulunduğu kitabın 107b - 110b sayfaları arasında yer almaktadır. 220x164 mm. 

ölçüsünde, nesih hatla yazılmıştır. Her sayfa iki sütundan oluşmaktadır ve reddadelidir. İlk sayfa olan 107b’de 12 

beyit, son sayfa olan 110b’de 7 beyit yer almaktadır; diğer sayfaların her birinde 15 beyit vardır. İlk üç sayfa 

kırmızı cetvelli, diğer sayfalar ise cetvelsizdir. 

Manzumenin son sayfasında, hikâyenin içinde bulunduğu kitaba dair bir vakıf mührü vardır. Bu mühürde söz 

konusu kitabın; Mehperi (?) Haned [Hunad olarak biliniyor] Hatun’un Kayseri'de inşa ettirdiği kütüphaneye, 

Ruznamçeyi evvel el-Hac Ali Hace’nin oğlu el-Hac Halil Efendi tarafından H. 1164 (M. 1751) senesinde 

vakfedilen kitaplardan olduğu yazılıdır: Mine’l-kütübe’l-letí vaķafena el-ģāc Ĥalíl Efendi bin el-ģāc ‘Ali ģāce er-

rūznamçetü’l-evvel li-dāri’l- kütübe’l-letí bennāhā Mehperi (?) Ĥaned Ĥatun fí mevlídihi ve hiye el-Kayseriyye  

sene bin yüz altmış dört.  

  

II. NÜSHANIN MÜELLİFİ 

Manzum eserin doksan dördüncü beytinde   “Attar şairlikte elinden 

geleni yaptı” dizesindeki ifadesinden bu şiirin, adı veya mahlası Attar olan bir kişi tarafından kaleme alındığı 

anlaşılmaktadır.  

Nüshanın bilgi fişinde yazarın Ferîd ed-dîn Attâr Ebû Hâmid Muhammed b. İbrahim Attâr olduğu 

yazılıdır. Fürûzanfer ve Zerrînkûb, Attâr’ın yedisi manzum, biri mensur olmak üzere sekiz eserinin mevcut 

olduğunda hemfikirdir. Bu eserler; İlâhînâme, Esrârnâme, Musîbetnâme, Ḫüsrevnâme, Muḫtârnâme, Manṭıḳu’ṭ-

ṭayr, Dîvân, Teẕkiretü’l-evliyâ’dır. Yukarıda adı geçen araştırmacılara göre ona isnat edilen pek çok eser gibi 
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Cümcümenâme de Feridüddin Attâr’a ait değildir; bu eser ya XV. yy.’da yaşamış olan Attâr-ı Tûnî tarafından 

veya Attâr adlı veya mahlaslı başka bir kişi tarafından yazılmıştır (Şahinoğlu 1991: 98).  

 

III. HİKÂYENİN İŞLENİŞİ 

İsa peygamber bir gün Dicle Nehri’nin kenarından geçerken, çölde bir kuru kafaya rastlar. Bedeninden 

ayrı düşmüş olan kafanın eti, derisi yok olmuştur. Dişlerinin bağı çözülmüş ve beyni akmıştır. Kar gibi beyaz 

kafatasının göz çukurlarına toprak dolmuş, arılara ve karıncalara mesken olan olmuştur. Kafaya bakan İsa 

peygamber hayretler içinde kalır ve bu kafanın kim olduğunu, başından neler geçtiğini öğrenmek için dua eder. 

Cebrail, Allah’ın emriyle gelir ve Hz. İsa’ya “Ondan konuşmasını iste ki kendi dilinden yaşadıklarını anlatsın” der. 

İsa peygamber kuru kafanın yanına gider ve yaşarken nasıl biri olduğunu anlatmasını ister.  

Kuru kafa dile gelir; dünyadayken namı doğudan batıya yayılmış Mısır ve Şam padişahı olduğunu 

söyler. Dört yüz bin kulu, dört yüz bin zenci kölesi vardır. Dört yüz bin Türk, dört yüz bin Çinli emri altındadır. 

Her biri sultanın altın, taç ve sarığıyla ilgilenen dört yüz bin ay yüzlü kadın kölesi vardır. Gece ve gündüz, mızrak 

ve kalkanla sultanın önünde ve arkasında duran yüz bin pehlivan koruması vardır. Dört yüz bin kara deveye, 

dört yüz aslan ve tazıya,  bin çitaya, şahine ve kartala sahiptir. Altmış bin yüksek mevkide beyi vardır. Yüz bin 

paralı çalışanı, yüzlerce yılan ve karıncadan fazla ordusu vardır. Kırk bin taşıyıcı devesi, mutfağına yük taşır, 

devamlı yemek pişen mutfakta kırk bin hizmetçisi vardır. Şehrin tüm fakirleri ve dervişleri, yemeğinden yerler. 

Emri altında yedi ülke olan, cihanda nam salmış Cümcüme Sultan adlı bir padişahtır.  

Sultan, ölümünün üzerinden dokuz yüz yıl geçtiğinden bahseder. Bunun üzerine Hz. İsa, kuru kafadan 

nasıl can verdiğini anlatmasını ister. Sultan bir gün ceylan avından dönerken tahtında tepeden tırnağa titremeye 

başlar, ateş içinde bitap düşer. Cihanın bütün hekimleri gelir ancak derdine derman bulamazlar; çünkü ölüm 

zamanı ermiştir. Yedi günden sonra gökyüzünde bir suret belirir. Dört eli, sırtında kaplan gibi pençeleri olan 

güzel bir surettir bu. Suret pençesini çıkarır ve sultanın can damarını ayak tırnağının ortasından çeker. 

Cümcüme Sultan, o acıyı nasıl anlatacağını bilemez. Ruhu acılar içinde teninden ayrılmıştır.  

Cihan sultanı mezarına götürülürken tüm dünya halkı arkasından ağlamaktadır. Onu gömdükten sonra 

mezarını yaparlar. Bu arada iki melek elinde ateşten asalarla beklemektedir. Rabbinin ve peygamberinin kim 

olduğunu sorarlar. Sultan yaşarken ne Allah’ı bilmiştir ne de bir dini vardır; bu yüzden sorulara cevap veremez 

ve işkenceye maruz kalır. Kafasına asa ile öyle bir vururlar ki kemikleri susam tanesi kadar olur. Melekler, 

yeryüzünde rabbinin yüz binlerce eserini gördüğü halde ona iman etmediği için dövmeye devam ederler ve 

sultanı Cehennemin dibine atarlar. İçindeki ateşten tekrar tekrar can verir adeta. Bu yangın geçsin diye şerbetle 

su istedikçe kendisine zıkkım sunulur. Bir yandan yüzbinlerce yılan ve akrep sokar, bir yandan yüzbinlerce aslan 

tarafından dişlenir. Sultan bu şekilde dokuz yüz elli yıl boyunca Cehennem ahalisiyle yoldaş olur.  

Duyduklarının etkisi altında kalan Hz. İsa aniden bayılır ve kendine gelince rabbine “Bizi kusursuz bir 

şekilde sen yarattın ve yeryüzüne bıraktın. Hiçbir inananı kahrında yakma, onların günahını lütfunla affet. Sen 

istersen ölüleri diriltebilirsin, bu kuru kafaya can verebilirsin.” diye yakarır. Peygamberin duasıyla kafanın 
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vücudu hâsıl olur. Cümcüme İsa peygamberin dinini seçer ve gece gündüz ibadet ettiği kırk günün sonunda 

imanlı bir şekilde ölür.  

 

 

Nagehan bir gün Huda takdiriyle 

-O ki yer ve göğün yaratıcısıdır- 

İsa Dicle nehri yanından geçiyordu, 

Çöle düşmüş bir kafa gördü 

Kafa tenden ayrı düşmüş; 

Et, deri ve kemik yok olmuş 

Dişlerinin bağları çözülmüş, 

Onun beyni yol toprağına karışmış 

Arının meskeni ve karıncaların evi 

Kemikler kar gibi beyaz olmuş 

Göz çukuru kara toprak dolmuş, 

Her iki kulağına karınca ve yılan yol yapmış 

İsa kafaya şöyle bir baktı, 

Hayrete düştü ve dedi “Ya Allah! 
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Yarattın kulunu temiz sanatınla; 

Ama zelil düşürmüşsün toprağın üstüne 

Ya Allah! Adının hakkı gibi 

Sanat, kudret ve ayetlerin hakkına 

Senin temiz ismin hakkına ey bi-niyaz! 

Aç bana sen bu sırrı ve ahvalleri 

Ki öğreneyim başından neler geçmiş, 

Bu kimmiş ve ne hallerdeymiş?” 

Cebrail geldi Allah’ın emriyle, 

Dedi “Ya İsa! İste ne istersen.” 

Dedi: “İstiyorum ki bu kuru kafa 

Sırrını söylesin baştan sona.” 

Dedi: “Ey İsa! Ondan konuşmayı iste 

Ta ki söylesin geçmiş hâlleri” 

Kuru kafanın yanına gitti İsa. 

Dedi:  “Ey kafa bi-niyaz hakkına 

Kendi hal ve ahvalini anlat bana  

Güzel miydin, çirkin miydin? 
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Cennetlik miydin sen ya cehennemlik mi? 

Kıskanç ve cimri miydin ya cömert mi? 

Padişah mıydın ya dilenci mi? 

Zengin miydin sen ya yoksul mu?” 

Kelle İsa’nın karşısında dile geldi, 

Dedi: Ya İsa! Ben o şanlı adamım 

Mısır’da ve Şam’da Padişah idim.  

Doğudan batıya gitmişti namım. 

Dört yüz bin Rum kulum vardı. 

Dört yüz bin zenci kölem vardı. 

Dört yüz bin ipek giyen Türküm vardı. 

Dört yüz bin Çinli emrim altındaydı. 

Her biri altın, taç ve sarıkla süslenmiş 

Dört yüz bin ay yüzlü kadın kadın kölem vardı. 

Yüz bin pehlivan adamım vardı, 

Tek tek seçmiştim cihandan. 

Bütün onları altınla satın almıştım; 

Her birini kılıç, mızrak ve kalkanla… 
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Gece ve gündüz önüm ve arkamdaydılar, 

Kimsenin ağzını açmaya cesareti yoktu. 

Dört yüz bin deve ordum vardı. 

Hepsi aylar ve yıllar durmadan yük taşırdı. 

Av dönemi dört yüz aslan ve tazım vardı. 

Bin tane çitam, şahinim ve kartalım vardı. 

Altmış bin yüksek mevkide (beyim) vardı. 

Yüz bin paralı çalışanım vardı. 

Kimse ordumun sayısını sayamazdı, 

Sanki yüzlerce yılan ve karıncadan fazlaydı. 

Kırk bin taşıyıcı devem vardı, 

Mutfağıma yük taşırlardı. 

Mutfağım devamlı çalışırdı, 

Mutfakta kırk bin hizmetçim vardı. 

Şehrin tüm fakirleri ve dervişleri, 

Mutfağımın yemeğinden faydalanırlardı. 

Yedi ülke vardı emrim altında, 

Müşteri yıldızı sığacak genişlikte… 
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Bu şekilde bir padişah idim cihanda, 

Benim halim böyledir şimdi anla. 

Benim adım Cümcüme Sultan idi, 

Ben çoban idim cümle âlem sürü.” 

Dedi İsa: “Kaç yıldır bu haldesin? 

Kaç yıldır toprakla hemhâlsin?” 

Dedi: “Dokuz yüz yıl geçti ölümümden 

Kan ve toprak arasına karışmamdan” 

Dedi İsa: “Ruhunu arındırmışsın, 

Ölüm zehrini tatmışsın. 

Nasıl can verdiğini anlat. 

O anki ağlayan gözünü anlat.” 

Dedi: “Bir gün ben ceylanlar avından 

Geri döndüm saraya doğru. 

Kraliyet şemsiyesi üzerime açılmış, 

Kadife ve ipek atın sırtına atılmış. 

Taht o mekânıma gelir gelmez 

Tepemden tırnağıma titreme geldi. 
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Yerimde ateşler içinde bitap düştüm. 

Yedi endamım derinliklere düştü. 

Ölümün rengi sarı suratıma oturdu, 

Korku yüzünden nefesim tıkandı. 

 Cihanın hekimleri ve tabipleri 

Muayene ediyorlar lakin şifa bulamıyorlardı. 

Teker teker yanımıza geliyorlardı. 

Takdiri ilahiye şifa bulunmuyordu. 

Gaipten bir ses söylüyordu: 

“Allah’ın hükmüne karşı gelinmez.” 

Ölümün şerbetidir bu tatmalısın, 

Ölüme nerede bulundu derman? 

Yedi günüm geçince nagehan 

Gökyüzünden bir surat gözüktü. 

Güzel bir surat ve lakin dört elli  

Vardı onda ama sırtında aşağı yukarı. 

Pençeleri var kaplan pençesi gibi 

Doğal bir şekilde hızlıca pençe çıkardı. 
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Korku saldı içime dilim tutuldu. 

Pençeyi geçirdi ve can damarımı aldı 

Çekiyordu ayak tırnağımın ortasından 

Ya Allah nebisi, ne anlatayım sana? 

Eğer dilim olsaydı o anda 

Çığlıklarım yükselirdi asumana.  

Binlerce hasret, zulüm ve cefa ile 

Ruhumu tenden götürdü acı ve meşakkatle… 

Meryem oğlu İsa dedi: “Ey Cümcüme! 

Anlat bütün kabir ahvalini bana. 

Ta ki ne gördün öbür dünyada? 

Hesap günü ve Münkirin azabından.” 

Dedi: “Tahtanın üstünde beni götürürlerken 

Dünya halkı ağlıyordu arkamdan.  

Bütün insanlar ayakucumda ağlıyordu, 

Tüm insanların ebedi istirahatgâhına kadar.  

Mezarımın üstüne toprak attılar, 

Mezarımın üstünü inşa ettiler. 

file:///C:/Users/aciftoglu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DVJ9N36O/actaturcica.org


ACTA TURCICA 
Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi 

Online Thematic Journal of Turkic Studies               actaturcica.org 

Özel Sayı “Polonya ve Türk Dünyası”, Kasım 2019 
 

 

219 
 

İki melek bizi pusuda bekliyordu, 

Her birinin elinde ateşli asalar… 

Beni mezardan kaldırdılar, 

Ve o zaman benden söylememi istediler: 

“Kimdir senin rabbin? Dinini de bize  

Ve ardından peygamberini söyle!” 

Peygamberimi söyleyemeyince 

Bana çok kötü işkence ettiler. 

Ne Allah’ı bildim ne de bir dinim vardı 

Ne de bir peygamberin yolundan gidiyordum. 

Kafama asa ila öyle bir vurdu ki 

Kemiklerim oldu susam tanesi.  

Sen Allah’ın sanatını (yarattıklarını) kördün, 

Göremedin rabbini, aşikâr olmasına rağmen! 

Gökyüzünü sütunsuz yaratmış, 

Ay ve güneşi onun içine asmış. 

Onun yüz binlerce eseri yeryüzündedir; 

Gördün ya da pervasızlığından görmedin.” 
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Bunları söyledi ve bir daha asa ila vurdu, 

Beni Cehennemin dibine attı.  

Duman dolu yedi cehennem göründü. 

Vücudumda yedi çeşit durum oluştu. 

Ateş içine attılar beni. 

Ya Allah resulü! Ne diyeyim ben sana? 

Bir ateş yanıyordu benim içimde, 

Her an yüz can veriyordum art arda… 

Canımın içinde bir yanma vardı, 

Şerbet ve suyu sürekli hatırlayınca 

Su ve yiyecek veriyorlardı 

Devamlı Cehennem zıkkımından.  

Yüzbinlerce yılan ve akrep sokuyordu, 

Yüzbinlerce aslandan fazlası dişliyordu. 

Dokuz yüz elli yıldır böyle, 

Cehennem ahalisiyle yoldaş oldum.” 

Meryem oğlu İsa bayıldı birden. 

Kendine gelince dedi: “Ey bî-niyâz!  
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Bir âlemi yarattın kusursuz sanatınla, 

Bıraktın insanoğlunu yeryüzüne. 

Hiçbir mümini kahrında yakma. 

Müminlerin günahını lütfunla affet! 

Ölüleri diriltebilirsin, 

Bu kuru kafaya can verebilirsin.” 

Bağışlayan Allah’ın fermanıyla, 

Kafa geri geldi vücuda. 

O esnada İsa başını açtı, 

Dedi: “Ey insan ve cinleri yaratan! 

Nimetler sahibi Allah’ın nimetlerindendir 

Ki seni getirdi bana yakın.” 

İsa yerde secde edince, 

Dedi: “âmin” cümle âlem rabbine. 

Cümcüme imana gelirken 

Mümin oldu İsa’nın dinini seçti. 

Yıl, ay, gün,  gece ve gündüz 

Kırk gün az yiyordu yemek. 
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Belli bir zamandan sonra Allah yoluna girdi, 

Ondan sonra dinli imanlı öldü. 

Bu hikâyeyi şiir sözleri yaptım. 

Bu hikâye ile kadim sırları söyledim.  

Onun ilişkisi Mustafa’nın ehli beytinden  

olan Kerbela’nın Hüseyin’indendir. 

Attar şairlikte elinden geleni yaptı, 

Ölümle ilgili bak neler anlattı. 

Her kim bu mucizeyi yazarsa ya Allah! 

Onun işini ahirette rast getir. 

Ya Allah! Mesih’in nefesleri hakkına, 

Affet bizim büyük günahlarımızı. 
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