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ÇOBANIN DEFİNESİ 

 

 Bu bir çocuk masalı olmakla birlikte Türk masalıdır. Osmanlıca olarak 

Süleyman Tevfik tarafından yazılmış olan masal (1331’de) 1925 yılında İkbal 

Kitaphanesi sahibi Hüseyin Bey tarafından Mahmud Bey Matbaasında 

bastırılmıştır. Söz konusu kitabın PDF görüntüsü bir ara gruplarda paylaşılmış ve 

ben de okurum diye indirmiştim. Gel zaman git zaman karşıma çıktı ve çevirmeye 

karar veridim. Çocuklarımıza hediye olarak Osmanlıcasından çevirdiğim masalın 

belki başka çevirileri de vardır, bilemiyorum. 

 Masallarımız aslında çocuklarımız için önemli bir eğitim kaynağıdır. 

Çocukların düşünce ufkunu açar, onları rahatlatır, biraz da düşündürür hatta 

hayal kurmalarına yardımcı olur.  

 Şimdilerde toplumumuzun alışkanlıkları değiştiği için masal okuma ve 

dinleme alışkanlığı da çoğunlukla unutuldu. Bunda sosyal medyanın ve görüntü 

teknolojisinin de etkisi çok büyük şüphesiz. Biz her ne kadar bu eksikliğin yeri 

başka şekilde telafi edildi gibi zannetsek de hayat boşluk kabul etmez 

prensibinden hareketle bu boşluk şu veya bu şekilde dolduruluyor olsa da 

geleneksel anlayışın yerini tam olarak doldurduğu söylenemez. Zira dinleme 
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alışkanlığı ve merakı bir süre sonra yerini okuma hevesine bırakıyordu. 

Şimdilerde ise okuma alışkanlığı kayboldu desek yeridir. 

 Eskiden çocuklar yatmadan önce baba bana masal anlatsana, dede bana 

masal anlatsana diye büyüklerinin eteklerine yapışırdı. Masal bittikden sonra 

uyumadan önce de yarın da anlatacaksın dimi diye tembihde bulunurlardı.  

Küçüklerin masalları olduğu gibi büyüklerin de hikâyeleri vardı. Onlarda 

köy odasında yaşlıların dizi dibinde toplanırlar kahramanlık hikâyeleri dinlerler, 

dostu düşmanı tanımaya çalışırlar, maneviyatlarını güçlendirirlerdi.  

 Bazen masalla hikâye eş anlamlı gibi kullanılıyor olsa da ikisinin arasında 

önemli fark vardır. Masal yaşanması muhtemel olayların hayat gerçekleri 

doğrultusunda kurgulanarak bir anlamda senaryo edilmesi iken hikâye ise bizzat 

yaşanmış olayların ya vakanüvistler tarafından yazılarak aktarılması ya da ağızdan 

ağıza nakledilmesi ise sonraki zamana taşınmış olan gerçeklerdir. Hikâye 

denilmesinin nedeni geçmişte yaşandığı içindir. Günümüzde doktorlar bir hastayı 

dinlediklerinde hikâyesi şu diye rapor yazarlar. Binaen-aleyh hikâye uydurulmuş 

şey değildir, aslında.  

Roman ise biraz masalla karışık bir durumdur aslında gerçek olaylarla bazı 

hayaller harmanlanarak bir seneryo dahilinde bir araya getirilir. Günümüzde bazı 

tarihi olaylar roman şeklinde yazılarak okuyucuya sunulmakda ve oldukca da 

rağbet görmektedir. Bu biraz da tarih okumayı insanlara sevdirebilmek için 

seçilmiş bir yöntemdir. Gayet başarı ile de bazı yazarlar tarafından 

kullanılmaktadır. 

Bu durum Fotoğrafla resim arasındaki fark gibidir. Fotoğrafı kamera ile 

çeker veya çektiririz. Resim ise çizilir. Resimde tasavvur yani hayal olduğu kadar 

gerçek olan bir model, bir manzara da tuvale veya kâğıda aktarılabilir.  

Hülasa-i kelam bazı değerlerimizi unuttuk. Şimdilerde öyle mi, küçük yaşta 
çocukların elinde bile telefon var, dikkatleri başka yönlere kaydı. Okumak ise 
külfet sayılır oldu. Oysa masal dediğimiz anlatımlarda bile çocukların bilinç altına 
yerleştirilmeye çalışılan güzel bir mesajlar bulunmaktadır. Biraz sonra 
okuyacağımız masalda olduğu gibi… Masalda babası ve annesi öldüğü için 
kimsesiz kalan ve köyünde çobanlık yaparak yaşama başlayan küçük bir çocuğun 
çalışkanlığı, dürüstlüğü, terbiyeli oluşu ve akıllılığı sayesinde toplum içinde 
bulduğu değer ve sonrasında  hayatta ulaştığı başarı mesaj olarak verilmektedir. 

Çocuklar için anlaşılabilir olmasından bazı ufak sadeleştirmeler yapılmıştır. 
Osmanlıca metin de fotoğraf olarak masalın sonunda verilmiştir. 
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Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 

muratdursuntosun@wordpress.com 

 

ÇOBANIN DEFİNESİ 
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Vaktiyle Konya’nın dört saat mesafesinde vaki Ballı köyünde Mehmed 

Çavuş namında bir adam vardı. Merkûm yirmi yaşında iken askere giderek beş 

sene Yemen’de hizmet ettiğinden o sırada kendi say (çalışma) ve gayreti ile 

okuma yazma bellediğinden (öğrendiğinden) buna ve birkaç müsademede 

gösterdiği cesaret ve liyakatine mükâfaten çavuş oldukdan sonra tezkeresini alıp 

köyüne avdet etmiş (dönmüş). Gider iken nişanlandığı Hürmüz’le izdivaç (evlilik) 

idüb (yapıp) dokuz ay on gün mürurunda (geçtiğinde) nur topu gibi bir oğlu 

dünyaya gelmişdi. 

Mehmed Çavuş askerliği esnasında hükümet memurları ve zabitlerle 

münasebet-i resmide (resmi münasebetde) bulunduğundan hükümet ve askerlik 

muamelatına kesb-i vukuf etmiş (askerlik muamelelerini öğrenmiş) bulunmasına 

mebni (bulunmasından dolayı) köyde herkesin müşkilini hal ider (halleder) 

icabeyledikçe köy namına kasabaya gidüb kaim-makamın (kaymakamın), kadının 

ve yüzbaşının yanına çıkar ve karyenin (köyün) işlerini tesviye eyler imiş 

(görürmüş). Bu işgüzarlığı cihetle imamdan ve muhtardan itibaren herkes onu 

sever ve hakkında hürmet besler imiş. 

Mehmed Çavuş, Hüseyin tesmiye eylediği (isim verdiği) oğlunun üç yaşını 

ikmal eylediği sırada görünen lüzum üzerine silah altına davet olunan rediflerle 

(yedek askerlerle) beraber hizmete çağrılmış olduğundan bir sabah oğlunu 

kimsesiz bulunan zevcesine ve onu da Cenâb-ı Hâkka emanet ederek vazife-i 

askeriyesini (askerlik görevini) ifaya (yapmağa) koşmuş. İlk mektubu 

İstanbul’dan, ikinci mektubu da Yemen’den geldiğinden çavuşun Yemen isyanına 

karşı sevk edilmiş olduğu anlaşılmış. Bundan sonra her iki ayda bir mektub ve 

arasıra da birpara geliyormuş. 

Bir sene sonra birdenbire mektub ve paranın arkası kesilmiş. Bir gün 

merkez kazaya giden köy imamı redif dairesine müracaatla çavuşa dair malumat 

istemiş ve merkûmun gasıblarla (gasbcılarla, eşkıyalarla) vuku’bulan bir 

müsademede (çatımada) şehid olduğunu öğrenmiş ve bu havadisi köyde muhtar 

ile ihtiyarlara haber vermiş ise de Hürmüz’e katiyyen haber verilmemesini tenbih 

etmiş. 

Bir müddet sonra çocuk küçük validesi de kimsesiz ve aciz olduğundan 

malik oldukları iki üç tarlayı kendileri ekip biçemediklerinden diğer köylüler icara 

(kiraya) vermişler ve aldıkları üçretle kıt kanaat geçinmeğe başlamışlar. Aynı 

zamanda Hürmüz’ün kocasından geldikçe artırdığı bir mikdar yedek parası da o 

sırada suyunu çekmiş (bitmiş), bunlarda zarurete düşmüşler.  
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O sırada Mehmed Çavuş ile beraber taht-ı silaha davet olunan diğer 

köylüler terhis olunarak avdet eylediklerinden (geri döndüklerinden) Hürmüz’de 

zevcinin şehadetinden haberdar olmuş. 

 Bundan sonra da iki sene geçmiş. Kadıncağız zevcinin vefatı haberini 

almakdan duyduğu teessürü (üzüntüsü) ve aynı zamanda evladını ve kendisini 

beslemek içün tahammülünün fevkinde (üzerinde) çektiği zahmet ile 

hastalanarak vefat eylemiş ve Hüseyin altı yaşında olduğu halde yetim ve öksüz 

(anasız babasız) kalmış. O zamana kadar geçinmek içün validesi tarlalarını satmış 

olduğundan Hüseyin yalnız bir harab kulübeye sahib olarak kalmışdı. 

Köy imam ve muhtarı ile ağalar toplanarak uzun uzadıya müzakereden 

sonra her harman mevsiminde köy namına bir mikdar muavenet (yardım) 

olunmak şartıyla çocuğu bir ihtiyar kadına evlatlık olarak vermişler. 

Ballı köy kırk elli haneli bir köy olduğundan yetim Hüseyin’e her sene 

harmanda hane başına bir ölçek buğday tahsis etmişlerdi. Bu da valideliği ihtiyar 

kadın ile onu beslemeğe kifayet ediyordu.  

Hüseyin onbir yaşına gelmişdi. Gürbüz, gözü açık, çalışkan, doğru söz ve 

özlü ve uslu bir çocuk olmuşdu. Çocuğun bu hali imam efendinin ona herkesden 

ziyade ehemmiyet vermesine sebeb olmuşdu. O sırada valideliği olan bu ihtiyar 

kadında vefat eylediğinden Hüseyin yine yalnız kalmışdı. 

Bu defada köylü yetim Hüseyin’i diğer birine evladlık vermeğe karar 

verdiler ise de çocuk buna itiraz etti. Evde yalnız başına yatıp kalkacağını, çalışıp 

emeğiyle geçineceğini beyan ile kimseye tekrar evladlık olmak istemediğini 

söyledi. Bunun üzerine köy heyet-i ihtiyariyesi (köy ihtiyar heyeti) Hüseyin’i 

köyün çobanlığına tayin eylemişlerdi. Hüseyin, çoban olmayı memnuniyetle 

kabul etti. Çünki hem dağlarda, kırlarda serbest gezecek hem köye hizmet edecek 

buna mukabil (karşılık) aldığı ücretle yani kendi emeğinin mukabili (karşılığı) ile 

geçinecekti. 

Ertesi gün sabah erkenden köyün harman yerine giderek durdu, çoban, 

çoban diye bağırmağa başladı. Köylüler koyun ve keçilerini kapılarından 

bırakdılar. Hayvanlar her gün olduğu gibi koşa koşa oraya toplandılar. Yarım saat 

sonra Hüseyin elli kadar koyun ve o kadar keçiden ibaret olan sürüyü alarak 

meraya (otlağa) götürdü. Hayvanlar otlar iken oturmak üzere her tarafı 

tamamıyla görebilecek bir mahal buldu. Orada bir ağacın gölgesinde oturdu. 

Her gün şafakla beraber harman yerinde toplanan sürüyü otlağa 

götürüyor, o ağacın altında oturarak hayal mayal tahattur eylediği (hatırladığı) 
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babasıyla pek iyi der-hatır ettiği (iyi hatırladığı) validesini düşünüyordu. Akşam 

geç vakit avdetinde doğruca hanesine gider ve rahat ederdi. Çocuğun bu gayreti 

yorulmak bilmeyen işgüzarlığı, kimsenin işine karışmaması kendi halinde ve 

vazifesinde bulunması bütün köy halkının muhabbetini celb ediyordu (sevgisini 

kazanıyordu). 

Hüseyin on beş yaşına gelmişdi. Temmuz ayının en cıcak günlerinden biri 

idi. Sürüyü otlağa salıvermiş, kendi de her gün olduğu gibi ağacın altında 

oturmuşdu. Biraz sonra üzerine bir gaflet ve ağırlık basdı. Sopasını başının altına 

koyarak uzandı. Beş dakika sonra derin bir uykuya dalmışdı. 

 Düşünde ta karşışındaki tepeden iki insan gölgesinin kendisine doğru 

gelmekde olduğunu gördü. Gittikçe yaklaşan bu gölgelerin biri erkek diğeri kadın 

idi. Yanına geldikleri zaman bunları tanıdı. Biri pederi ve diğeri validesi idi. 

Hüseyin hemen kalkarak her ikisinin ellerini öpdü. Mehmed Çavuş ile Hürmüz’de 

Hüseyin’i der-âguş ettiler (kucakladılar). Sonra babası dedi: 

Sevgili oğlum Hüseyin! Gerek validen ve gerek ben senden çok memnunuz. 

Uslu, akıllı ve gayretli bir genç oldun. Çalışarak geçiniyorsun. Dosta, düşmana 

muhtaç olmuyorsun. Köyde benim adımı unutturmadın. Herkes seni gördükçe 

hay babasına rahmet diye bana dua ediyor. Bu güne kadar çekdiğin zahmet artık 

yetişir. Bunun içün buraya geldik. Seni artık zahmetden kurtarmak istiyoruz. Şu 

yattığın ağacın altında, tam başını koyduğun yerde senin kısmetin gömülüdür. 

Onu çıkarda al. 

O sırada geçen bir yolcunun köpeklerinin, üzerine saldırıp bağıran çoban 

köpeklerin sesi ile Hüseyin birden bire ayaklandı. Etrefına bakındı. Koyunlar 

otluyor, yolcu uzaklaşıyor, o civarda başka kimseler yokdu. O zaman rüya görmüş 

olduğunu anladı. 

Hüseyin düşünmeğe başladı. Babası ağacın altında başını koyduğun yerde 

kısmetin gömülüdür demişdi. Acaba doğru muydu? Yoksa bir hayalden ibaret 

miydi? Bunu düşünüyor, bir türlü eli o yeri kazmağa varmıyordu. Akşam oluncaya 

kadar düşündü. Ortalık kararmağa başladığından sürüyü toplayıp köye avdet etti 

(döndü). Zihni ve fikri gördüğü rüya ile meşgul idi. Sabaha kadar gözüne uyku 

girmedi. Sabah olup şafak attığı anda harman yerine koşdu. Ber-mutad (alışıldığı 

üzere) bağırıp koyunları topladıkdan sonra üzerine bir gevşeklik geldiğinden yatıp 

uyudu. Tekrar babasını ve annesini gördü. Mehmed Çavuş oğluna hitaben bir gün 

evvel olduğu gibi: 
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-Oğlum Hüseyin! Yattığın ağacın altında başını koyduğun yerde kısmetin 

gömülüdür, çıkar dedi. 

Çoban uyandı. Babasının sesini hala duyuyorum gibi geliyordu. Çavuş ona 

kısmetini çıkarmağı emir eyliyordu. Fakat Hüseyin bir türlü inanmıyor, hala orayı 

kazmağa teşebbüs etmiyordu.  

Üçüncü günü çoban yine ağacın altında uykuya daldığı zaman tekrar aynı 

rüyayı gördüğünden bunun her halde doğru olduğuna inandı. Uyanır uyanmaz 

hemen ayağa kalkarak değneğin ucuyla orasını kazmağa başladı. Değnekle 

toprağı yumuşatıyor ve elleriyle bir tarafa çekerek boşaltıyordu. Hayli müddet 

uğraştıkdan sonra kazdığı çukur yarım arşını (yaklaşık 35 cm) tecavüz etmişti 

(geçmişti). Orada iki el cesametinde (büyüklüğünde) yassı bir taş gördü. Eliyle ve 

değneğin ucuyla taşın etrafını kazarak yerinden oynattı ve kaldırdı. Altında küçük 

bir kavanoz vardı.  

İri iri ter damlaları akıyordu. Çünkü birden bire kavanozun içinde altınların 

parıltısını görmüşdü. Gözlerini kapadı, sonra yere düşmemek için de ağaca 

dayandı. Öylece beş dakika kadar bekledi. Karşısındaki hakikati de rüya 

zannediyordu. 

 Çukuru öyle bırakarak öteye beriye koşdu. O civarda bulunan kâynakdan 

yüzünü ve ellerini yıkadı. Artık uyanık olduğuna ve rüya görmediğine tamamıyla 

kanaat hasıl eyledikden sonra yine ağacın altına gitti. Çukur açık, altın dolu 

kavanoz orada duruyordu.  

Hüseyin o zamana kadar hiç altın görmemiş ve yalnız sarı olduğunu işitmiş 

olduğundan bir danesinin kaç kuruş ettiğini de bilmiyordu. Bir danesini alıp 

koynuna koydu. Taşı kavanozun ağzına kapatıp çukuru tekrar doldurdu. Üzerine 

basarak güzelce çiğnedi.  

Akşam üzeri sürüyü alıp köye geldi. Doğruca evine gidip kapıyı kapatdı. 

Kandilini yakıp oturdu. Koynundan çıkardığı altını muayeneye başladı. Kalbi 

titriyordu. Acaba bu altın mı idi? Yoksa taklit miydi? Altın ise kaç kuruş ederdi? 

Hep bunları her halde anlamak lazımdı. 

Fakat nasıl? Bunu bir dürlü kesdiremiyordu. Bunu kime gösterebilirdi? 

İmam efendiye, muhtara veyahud diğer bir köylüye gösterse bunu nerden 

buldun diyeceklermiydi? Buna bir dürlü karar veremedi. Nihayet Konya’ya gidip 

orada tanıdığı bir adama göstermek hatırına geldi. Ertesi gün sabahleyin sürü 

harman yerine toplanmakda iken muhtarın evine gitti ve dedi: 
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-Ali Ağa sabahleyin seni rahatsız ettim, kusuruma bakma. 

-Hayır ola evladım. Bana bir şey mi söyleyecekdin? 

-Evet ağam. Ben yarın Konya’ya gideceğim. 

-Konya’da ne edeceksin? 

-Sayenizde birkaç kuruş topladım, kış geliyor, kendime çamaşır alacağım. 

-Güzel. Lakin burada çamaşırcı var, ondan alsan olmaz mı? 

-Olur ama ben Konya’ya gideceğim. Hazır bu sebeble şehiri de görmüş olurum. 

Rica ederim ben dönünceye kadar sürüye bakacak birini bulunuz. 

 Muhtar çocuğun Konya’ya sık sık gidip gelen köylülerin o kadar merah 

(merak) ettikleri şehri görmek arzusunu pek tabi’ buldu. Dedi:  

-Hüseyin, oğlum şehirde nekadar kalacaksın? 

-Bir gün gitmek ve bir günde gelmek, bir günde orada kalır isem, üç gün eder.  

-Pekala ben bugün eski çobanın oğluna tenbih ederim. Üç gün sürüyü gezdirsin. 

 Hüseyin ertesi gün sürüyü eski çobanın oğluna teslim eyledikden sonra 

yola çıkdı. Köyden şehre kadar olan dört saatlik mesafeyi yavaş, yavaş yürüyerek 

akşam üzeri Konya’ya vasıl oldu (ulaştı). Yanında o tek altından başka o zamana 

kadar biriktirmiş olduğu yetmişbeş kuruş vardı. Şehrin kenarında ekser köylülerin 

misafir oldukları bir hana giderek geceyi orada geçirdi ve ertesi gün sabahleyin 

çarşıya çıkdı. 

 Şimdi hem yürüyor ve hem düşünüyordu. Altını kime gösterecekti? Buna 

bir dürlü cesaret edemiyor, başına bir bela gelmesinden korkuyordu. Nihayet ne 

olur ise olsun diyerek göstermeğe karar verdi. Karnı da adam akıllı acıkmıştı. Bir 

aşçı dükkânına girdi, yemeği yiyip çıkar iken altını dükkâncıya verdi. Aşçı hiçbir 

şey söylemeden ve tereddüd bile etmeden altını çekmecesine atıp doksanaltı 

kuruş iade etti. Hüseyin fevkalade sevindi. Sanki bütün dünya kendinin olmuşdu. 

Demek ki bulduğu paralar sahih (gerçek) altın olup bir danesi yüz kuruş değerinde 

imiş. 

 Hüseyin’in maksadı hasıl olduğundan şehirde fazla kalmağa lüzum 

görmeyerek heman yola çıkdı ve akşam üzeri köye avdet etti. Ertesi gün sürüyü 

alarak meraya (otlağa) çıktı. Koyunları otlamağa bırakdıkdan sonra ağacın altına 

giderek yeniden doldurduğu çukuru tekrar kazdı. Kavanozdaki altınlardan bir 

avuç cebine koyup çukuru yine doldurdu. Akşam hanesine avdetinde getirdiği 
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altınları saydı. Tam yirmiyedi dane idi. Odanın bir köşesini kazıp paraları oraya 

gömdü. Ertesi gün yine bir avuç getirdi. Bu defaki altınlar otuzbir dane idiler. 

Onları da ötekilerin yanına koydu. Hergün birer mikdar getirmek suretiyle 

kavanozu boşalttı. 

Dağdan eve naklettiği altınlar üçyüzkırkdokuz dane idiler. Bu işi ikmal 

ettikden sonra bir akşam meradan avdetinde çamaşırlığın yanındaki odaya gidip 

imam ve muhtarı gördü ve onlara dedi: 

-Hoca efendi, muhtar efendi, ben geçende şehre vardığım zaman orada bir hancı 

beni yanına almak istedi. Orada yiyip, içeceğim, yatacağım. Fazla olarak da bana 

ayda yüz kuruş verecek. Hizmet ettiğim yolculardan ayda onbeş yirmi kuruş da 

bahşiş olurmuş, o zaman bunu kabul ettim. O vakitten beri düşündüm, taşındım. 

Şehre gidip o adamın yanına kapulanmağa karar verdim. İki güne kadar köye bir 

çoban bulunuz. 

 İmam ile muhtar çoban Hüseyin’in köyden gitmesine razı olmayarak 

dediler:  

-Oğlum! Şehirde o adamın hizmet teklif ettiği zamandan beri bir ay oldu. Şimdiye 

kadar işini boş bırakmamış, bir adam almıştır. Şimdi sen gider isen boşda kalırsın, 

çünkü aldığı uşağı senin için bırakmaz. Sende perişan olursun. Halbuki senin 

burada iyi kötü bir işin var, geçiniyorsun, bir evin var başını sokuyorsun. Gel söz 

dinle de bu sevdadan vazgeç.  

 Hüseyin zaten hancı meselesini bir bahane olarak söylemişdi. Şehre 

gitmeğe ve eline geçen servet ile bir iş kurup adam olmağa karar vermiş 

olduğundan hocanın ve imamın kalması içün zorlamalarına kulak asmadı ve dedi: 

-Evet dediğiniz gibi belki o hancı başka bir adam almışdır. Fakat şehirde başka iş 

yok değil ya! Her halde gideceğim. Artık köyde kalmayacağım. 

 İmam efendi ister istemez razı olarak cevab verdi: 

-Sen bilirsin oğul! Sonra pişman olursun bize kabahat bulma. Hem de ne zaman 

istersen buraya dön. Sana burada her vakit iş buluruz. Haydi Allah selamet versin. 

 Hüseyin ertesi günden itibaren köyün çobanı değildi. Birkaç gün içinde 

evine bir müşteri bularak oniki altına sattı. Sabahleyin şehre gidecek ve gider iken 

haneyi yeni sahibine teslim edecekti. O gece odanın köşesine gömdüğü üçyüz 

kırk dokuz altını çıkardı. Evin bedeli olarak aldığı altınlar ile beraber bir çıkın yapıp 

beline bağladı. Şafakla beraber yola çıkarak öğleden biraz sonra şehre geldi. İlk 

geldiği zaman bir gece yattığı hana gelerek gündeliği iki kuruşa olmak üzere bir 
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oda tuttu. Bir aylık olan altmış kuruşu peşinen verdi. Akşamdan sonra odanın bir 

köşesini kazarak altınları oraya gömdü. Yalnız on altın çıkında bırakdı.  

 Kendine bir iş bulmak içün bir hafta Konya’da dolaşdı. Herşeyi gözden 

geçirdi. Nihayet orada istediği gibi bir iş bulamayacağını anlayarak İstanbul’a 

gitmeğe karar verdi. Konya’dan her on günde bir İstanbul’a kervan çıkardı. Bunu 

bularak bir bargir (beygir) kiraladı. Hareketinden bir gün evvel bir aydan beri dost 

olduğu ve iyi bir adam olduğunu kanaat hasıl ettiği hancıya dedi: 

 Birader, benim birkaç kuruş param var. Bunu İstanbul’a gider iken üstümde 

götürmek istemiyorum, ne olur ne olmaz. Eğer bildiğiniz emniyetli ve münasip 

bir tüccar var ise bu parayı ona teslim edelim. Bize İstanbul içün bir havale versin.  

 Hancı, İstanbul ile muamelesi olan bir tüccar bir ahbabı olduğunu 

söyleyerek Hüseyin’i ona götürdü. Sabık (eski) çoban üçyüz elli altını muma-

ileyhe (bahsedilene) teslim ile mukabilinde bir poliçe mektubu aldı. Yanında yedi 

lirası vardı. Bu kendini İstanbul’a kadar götürmeğe kâfi idi. Kervanla ertesi gün 

yola çıktılar. On iki gün sonra İstanbul’a vasıl olduklarında (ulaştıklarında) 

doğruca Konyalıların indikleri hanı sorub buldu ve oraya gidip misafir oldu. O gece 

yattı. Ertesi günü poliçeyi getirdiği tüccarın mağazasına gidip mektubu verdi. 

 Tüccar derhal paraları çıkarıp saydı. Fakat Hüseyin bunları almak içün elini 

uzatmayarak dedi: 

-Hacı Efendi! Ben burada garip bir adamım. Handa yatıyorum. Bu kadar paranın 

yanımda bulunması belki tehlikelidir. Eğer size zahmet olmaz ise bunları emanet 

olarak yanınızda alıkoyunuz. Bir iş bulup yerleştiğim zaman gelir alırım. 

 Tüccar, sabık (eski) çobanın akıllı ve düşünceli bir genç olduğunu bu 

hareketinden anlamış, terbiyeli hal ve tutumundan dolayı onu bu ilk mülakatda 

(konuşmada) sevmiş ve takdir etmiş olduğundan iş bulmak hususunda kendisine 

yardım edeceğini va’ad ile paralarını alıp çekmecesine koydu. Mukabilinde bir 

ilmühaber yazıp verdikden sonra iki gün sonra gelip kendisini görmesini tenbih 

eyledi. Oradan çıkan Hüseyin İstanbul’u gezdi. Bir iki hemşerisiyle görüşdü. İki 

gün sonra tüccarın nezdine (yanına) gitti.  

 Tüccar Hüseyin’i yanına oturtarak Konya’nın ne tarafından olduğunu ve 

kimlerden bulunduğunu sordu. Sabık (eski) çoban “Ballı” köyünden Mehmed 

Çavuş oğlu olduğunu söyledi. İstanbul’a gelmezden evvel mezkûr köye defaatle 

gitmiş orada Mehmed Çavuş’u görüp tanışmış olan tüccar dedi: 
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-Evladım! Eğer ister isen seni yanıma alayım. Mağazada yatıp, kalkarsın. Beyhude 

han kirası vermezsin. Paranı da ticaretde kullanırım. Ondan da gelir (elde) 

edersin. Sana da ayda üç yüz kuruş ücret veririm. Bu işine gelir mi? 

 Hüseyin bu teklifi maal-memnuniyye (memnuniyetle, sevinerek) kabul 

etti. O zaman Hüseyin tamam on dokuz yaşında, güçlü kuvvetli bir genç idi. 

Tüccar merkûmu mağazadaki hamallara nezaret etmek, bağlanan denklere 

(yüklere) bakmak vazifesiyle hidmete (hizmete) aldı. Hüseyin gündüzleri işiyle 

meşgul olur, fırsat buldukça tüccarın kitaplarından ders alarak okuyup, yazmak 

öğreniyordu. Bu halde bir sene geçdi. Sabık çoban her gece saatlerce dersine 

çalışdığından ve esasen fevkalade zeki bulunduğundan adeta kitap okuyacak, iyi 

kötü bir mektup yazacak derece tahsile muvaffak oldu. 

 O sırada askerliği geldi. Köye gönderilen defterdeki ismi hizasına 

İstanbul’da olduğu işaret eylediklerinden bir gün asker dairesinden bir tezkere 

geldi. Kendisini hizmete istiyorlardı. Tüccar askere gitmekden ise bedel vermeği 

münasib gördüğünden ve parası da bedel verecek kadar gelir temin etmiş 

olduğundan elli altın bedel vererek redif tezkiresini (yedek asker) aldı. Bundan 

sonra iki sene daha o hizmetde kaldı. Bu müddet zarfında adeta bir kâtib olmuş 

ve türlü ticaret muamelelerini öğrenmişdi.  

 Tüccar gencin ahlakını, çalışkanlığını, zekâsını ve doğruluğunu fevkalade 

takdir ediyordu. Bir gün sabahleyin mağazasına geldiği zaman Hüseyin’i yanına 

çağırıp: 

-Oğlum Hüseyin Efendi! Üç senedir ki benim yanımdasın şimdiye kadar senden 

hiçbir fenalık görmedim, hiç incinmedim. Hizmetinden pek memnunum. 

Ahlakını, ahvalini pek beğendim. Adeta evladım gibisin. Sana bir teklifim vardır. 

Kabul eder isen memnun olurum. Şayed istemez isen yine sen bilirsin. Bunu 

reddeylediğin içün emin ol ki sana katiyyen gücenmem.  

 Demekle Hüseyin cevaben: 

-Efendim ben sizi kendi velinimetim, adeta pederim (babam) telakki (kabul) 

ediyorum. Şimdiye kadar ekmeğinizi yedim. Sayenizde adam sırasına girdim. Sizin 

daima benim iyiliğimi istediğinizi bilirim. Bana teklif edeceğiniz şeyinde hayırlı 

olacağını bildiğimden her emrinizi kabul ederim, dedi. Bunun üzerine tüccar 

memnun bir tavırla: 

 Teşekkür ederim oğlum. Beni dikkatle dinle. Sen bu gün yirmiiki yirmiüç 

yaşındasın. Gençliğin en kuvvetli zamanındasın. Bu genç yaşında iken ev bark 

sahibi olmak icab eder. İstanbul gibi bir büyük ve serbest şehirlerde sen yaşında 
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bekâr kalanlar nihayet başdan çıkar, ahlakı bozulur. Böyle bir şeye meydan 

kalmamak üzere seni evlendirmek istiyorum. Sen buna ne dersin? 

 Evvelce de söylediğim vechile (sebeple) sizin her emrinize karşı evet 

demekden başka bir cevabım yokdur. Siz nasıl arzu ederseniz benim de 

kabulümdür.   

-O halde açıkça söyleyeyim.  Benim onsekiz yaşında güzel bir kerimem (kızım) 

vardır. Onu sana vermek ve seni kendime damad ve hakiki bir evlad etmek 

istiyorum. Nasıl kabul eder misin? 

 Hüseyin hiç ümid etmediği, hatırından bile geçirmediği böyle bir teklif 

karşısında kalınca birden bire şaşırdı. Fakat derhal kendini toparlayarak cevap 

verdi. 

-Beni evladlığa kabul etmek gibi bir teklifde bulunmanız benim içün en büyük bir 

şeref, bir devlettir. Böyle bir nimeti can u gönülden kabul eder ve size ömrümün 

son nefesine kadar sadık bir evlad ve muti’ (itaatli, terbiyeli) bir damad olacağımı 

arz eylerim.  

 Tüccar Hüseyin’in bu ciddiyetinden, teklifine muvafakat etmesinden (razı 

olmasından) dolayı pek ziyade memnun oldu. O gün ticarethanenin, tüccardan 

sonra amiri olduğu bütün müstahdemine (çalışanlarına) tebliğ edildi (bildirildi). 

Bir tarafdan da düğün tedarikine başlandı. Bir hafta sonra tüccarın Süleymaniye 

civarındaki hanesinde bir çok zevat-ı mu’tebere (muteber kişiler) hazır olduğu 

halde nikâh akd edilerek velime (düğün yemeği) cemiyeti icra kılındı. Ertesi 

günden itibaren damad efendi umum muamelatı eline aldı. Tüccar mağazaya 

gelip, gidiyor fakat bir işe karışmıyordu. İşler ol-günden bin kat iyi gidiyor, damad 

bunda da derece-i liyakat (yetenek) ve kabiliyetini gösteriyordu. 

 Artık damadının müdebbirâne faaliyeti (her şeyi planlayarak çalışması) 

sayesinde muhtaç olduğu köşe-i istirahata (istirahat köşesine) çekilebileceğine 

emin olan tüccar mağazaya gelmekden de feragat iderek (vaz geçerek) bütün 

umur u hususu (işleri) Hüseyin’e bırakdı. Sabık çobanın hüsn-i idaresi 

ticarethanenin günden güne ileri gitmesini, servet ve refahın artmasını badi 

oluyordu (sağlıyordu). 

 Sabık çobanın tüccar Abdulgani Efendi’ye damad olduğundan dört sene 

sonra bir gün mağazada meşgul iken kain-pederinin birden bire hastalandığı 

haberi getirildi. Derhal İstanbul’un en büyük ve mu’teber hekimlerinden ikisini 

beraber alarak hanesine şitab eden (koşan) Hüseyin Abdulgani Efendi’nin nüzul 

(felç) isabeti ile  hâlet-i nez’ide (can verme halinde, ölmek üzere) olduğunu 
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gördü. Doktorlar fennen icrası (tıbben yapılması) lazım gelen muavenete 

(yardıma) müsaraat eylediler (başladılar) ise de hiçbir faidesi olmadığından 

yetmiş yaşına vasıl olmuş bulunan tüccar vefat etmekle ertesi gün cenazesi 

kemal-i ihtifal (büyük bir saygı) ile kaldırılıp Eyüp Sultan civarına defin edildi. 

 Kain-pederini pek ziyade sevmekde ve hürmet eylemekde olan Hüseyin 

Efendi bundan fevkalade müteessir oldu (üzüldü), bir hafta ticarethanesini tatil 

edip (açmayıp) ta’ziyet ve tesliyet (başsağlığı ve teselli) için gelenlerin 

ziyaretlerini kabul ile imrar-ı vakit eyledi (zaman geçirdi. Bundan sonra 

Konya’daki şeriki (arkadaşı) ile ticarethanesinin hesaplarını görmek içün oraya 

azimet etti (gitti). 

 Konya’da muamelat-ı ticariyesini yoluna koydukdan sonra “Ballı” köyüne 

gitti. Kendinin orada çoban bulunduğu sırada İmam Ahmed Efendi ile Muhtar Ali 

Ağa, ihtiyarlamış oldukları halde henüz ber-hayat idiler (yaşıyorlardı). Köye 

vusulünde doğruca cami-i şerifin civarındaki imam odasına vardı. Hoca Ahmed 

Efendi ile Muhtar Ali Ağa orada idiler. Misafir doğruca gidip İmam Efendi’nin ve 

sonra da Ali Ağa’nın elini öpdü. Her iki ihtiyar böyle dört beş atlı hidmetkarla 

(hizmetkârla) gelen ve pek zengin olduğu hal ve tavrından anlaşılan misafirin 

ellerini öpmesinden hayret ederek muma-ileyhin yüzüne bakıyorlardı. Hüseyin, 

İmam Efendi’nin yanına oturarak dedi: 

-Hoca Efendi, siz çokdan beri bu köyde olduğunuz cihetle soracağım şeyler 

hakkında malumatınız vardır. Burada vaktiyle bir Mehmed Çavuş vardı: 

-Evet efendim. Bi-çare (çaresiz) Yemende şehid oldu. Çok iyi bir adam idi. 

-Onun birde oğlu vardı, adı Hüseyin idi. 

-Evet, evet. Babası şehid olduğu vakit üç yaşında idi. 

-Sonradan arslan gibi bir delikanlı oldu, köyde üç dört sene çobanlık etdi. 

-İşte şimdi o çocuk nerdedir? 

-Bu gün nerde olduğunu bilmiyorum. Ancak bundan on sene evvel burada 

çobanlığı terk edip babasından kalan evini satarak Konya’ya gitdi. Sonra 

İstanbul’dan gelenlerden oraya gitmiş olduğunu haber aldık. Şimdi ise nerede 

bulunduğunu, sağ mıdır, değil midir bilmiyorum. 

-İşte İmam Efendi, Mehmed Çavuş’un oğlu Çoban Hüseyin karşınızdadır. 

 Hoca ve Muhtar son derece hayretle haykırdılar: 
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-Ne diyorsunuz? Siz Hüseyin misiniz? Mümkün mü? 

-Evet hocam ben o bildiğiniz Hüseyin’im. Burada sizden izin alıp Konya’ya ve 

oradan İstanbul’a gittikden sonra Konyalı Tüccar Abdulgani Efendi’nin 

ticarethanesine kapulandım (orada işe girdim). Bilahare muma-ileyhin 

kerimesiyle (kızıyla) izdivaç ederek (evlenerek) damadı oldum. Kain-pederim 

geçende vefat ettiğinden Konya’daki şeriki (arkadaşı) ile hesap görmeğe geldim. 

Oradan da mahsusan (özel olarak) sizi görmek, babamın memleketini ziyaret 

etmek üzere buraya geldim. 

 İmam Efendi, yerinden kalkarak Hüseyin Efendi’nin alnından öpdü. O 

akşam köyün ağaları sabık (eski) çobanları Hüseyin’in şerefine olarak mükemmel 

bir ziyafet çekdiler. 

 Ertesi gün Tüccar Hüseyin Efendi, köyün muhtaç fukarasına verilmek üzere 

İmam Efendi’ye beş yüz altın tevdi eyledikden (verdikden) ve gider iken satdığı 

evi tekrar satın alıp mükemmelen tamiri içün lüzumu olan melağı da ita ettikden 

(verdikden) sonra hemşehrileriyle veda’ ederek İstanbul’a avdet etdi (döndü). 

 İşte Hüseyin, Ballı köyü çobanı iken, ahlakı, çalışkanlığı, doğruluğu 

sayesinde İstanbul’un en zengin ve en büyük tüccarından biri olmuşdu. 

Son       
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