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DELİ VELİ
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken,
pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir ülkenin bir padişahı
varmış. Bu padişahın bir oğlu ve iki kızı varmış. Padişahın tek oğlu Hasan, aşk yüzünden
delirmiş bir şehzadeymiş. Padişahın büyük kızının adı Cevriye, küçük kızının adı ise Nevriye
imiş. Günler gelmiş geçmiş, padişah kızlarını evlendirmeyi düşünmüş.

Teker teker

görüşlerini sormuş. Büyük kızı Cevriye, “siz kimi uygun görürseniz” demiş. Küçük kızı
Nevriye ise “ bir delikanlı ile evlenmek isterim” deyince, babası padişah Nevriye’ye kızıp
Nevriye’yi ülkenin en delisi olan Deli Veli lakaplı biriyle evlendirmiş. Evlendikten sonra
Nevriye Deli Veli’nin tavırlarını beğenmemiş ve ona çok sinirlenerek onu kovalamış. O
günden sonra Deli Veli iş bulmaya gitmiş. İş bulan Deli Veli korkudan eve giremediğinden
kazancını kapı ağzından bırakır gidermiş. Gel zaman git zaman Deli Veli ticaret işi bulmuş ve
tacirlerle başka bir ülkeye gitmiş. Yolda giderlerken çok susayan tacirler Deli Veli’yi yolun
kenarında bulunan kuyuya girip su çıkarması için ikna etmişler. Deli Veli kuyuya inip yukarı
su verirken, esrarengiz ışıkların yayıldığı bir kapı görmüş. Kapıya doğru ilerlemiş ve kapıyı
açmış. Kapıyı açtığında, bir köşk, köşkün bahçesinde ay gibi parlayan bir kız görmüş. Kız
ona, kendisini buradan kurtarmasını söylemiş. Bunu kabul eden Deli Veli dönüşte kızı
kurtarmak için onunla anlaşmış. Kız da ona parmağındaki yüzüğü vermiş. Daha sonra Deli
Veli, oradaki bahçeden topladığı cevizlerin içine mücevherler koyarak, eski bir arkadaşıyla
annesine ve karısına bir torba ceviz göndermiş. Annesi ve karısı Nevriye cevizleri açtıkça
mücevher çıktığını görmüşler ve gözleri fal taşı gibi açılmış. Karısı Nevriye ve annesi
mücevherleri satarak çok güzel bir saray yaptırmış. Kayınbabası padişah, kız Nevriye’nin
yaşadığı sarayı görünce kimseyi tanıyamamış.
Gel zaman git zaman, bir gün tacirlerden biri, Deli Veli’ye bir tepsi verip komşu
ülkenin kralına götürmesini söylemiş. Deli Veli komşu ülke krallığına gitmiş. Komşu ülkenin
kralının huzuruna çıktığında, kral onun parmağındaki yüzüğü görmüş. Kral bu yüzüğün
ülkede bir tek kızında olduğunu biliyormuş. Deli Veli hemen sorguya alınmış. Sorguda Deli
Veli kızı gördüğü yeri söylemiş. Kral Deli Veli’nin yanına asker vermiş ve kızını kurtarmasını
istemiş. Deli Veli yanındaki askerler, kuyuya varmışlar. Kuyudan kızı çıkarmışlar ve kralın
huzuruna getirmişler. Kral bu duruma çok sevinmiş. Kız babasına ve Deli Veli’ye Hasan’ı çok
sevdiğini, komşu ülkenin padişahının aşk yüzünden deliren oğlu Hasan’ın kendisi
kaybolduktan sonra delirdiğini söylemiş. Deli Veli ve beraberinde kral, kızı yanına almış.
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Kral ile birlikte Deli Veli, tacirleri de geri de bırakarak, eve gelmiş. Deli Veli, evinin bir saray
olduğunu görünce çok şaşırmış. Annesi ve karısıyla hasret gidermiş. Karısı Nevriye, Deli
Veli’ye yaptıklarından dolayı özür dilemiş. Gönderdiği torbadaki cevizlerin içinden
mücevherlerin çıktığını, onlarla bu sarayı yaptırdıklarını söylemiş. Deli Veli bu duruma çok
sevinmiş. Deli Veli, karısı Nevriye ve annesi, kızı da alarak padişahın sarayına gitmişler.
Padişah, gelinini görünce çok sevinmiş. Kız ise aşk yüzünden deliren Hasan’a sarılmış.
Padişah ve Kral kıza ve Hasan’a kırk gün kırk gece düğün yapmış. Deli Veli ve ailesi de
saraylarında mutlu bir şekilde yaşamışlar.
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