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SUNUŞ
Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi olarak önümüze koyduğumuz hedeflerden
biri de fakültemizi önemli bilimsel etkinliklerin merkezi hâline getirmekti. Geriye dönüp
baktığımız zaman, henüz genç bir eğitim yuvası olmamıza rağmen yaşımızla çok da
mütenasip olmayan bir tarzda bu iddialı hedefi yakalamak üzere olduğumuzu görüyoruz.
“Yakaladık” demek isterdik ama biliyoruz ki daha yapılacak çok şey var.
2017 ve 2018 yıllarını, bütün bir Amasya Üniversitesi ailesi olarak sosyal, kültürel ve
bilimsel etkinlikler bakımından çok verimli geçirdik. Biz de bu çalışkan ailenin genç ve
heyecanlı bir üyesi olarak bu hızlı, samimi ve gayur akışa güçlü dalgalarla destek olmaya
çalıştık. Bu çerçevede, geçen yıl iki uluslararası, bu yıl da biri uluslararası, biri ulusal
olmak üzere dört önemli bilimsel toplantıya ev sahipliği yapmış olduk. Bunlardan başka,
türlü konularda pek çok paneller, konferanslar, seminerler, öğrenci panelleri
düzenlediğimizi de hatırlatmak isterim. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün mutat
Türkoloji Seminerleri bu yıl da aksamadan devam etmektedir.
Biz Amasya Üniversitesi olarak; üniversitelerin bölgesel değerlerin ortaya çıkarılması,
tespiti, işlenmesi ve değerlendirilmesi noktasındaki sorumluluklarını biliyor ve bunu
önemli bir misyon olarak benimsemiş bulunuyoruz. Bu anlamda sadece tarihî, edebî ve
kültürel konularda değil, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerde, teknolojide, sanayide,
tarımda, sağlıkta vb. üniversitenin ilgi halesi içine giren bütün sahalarda halka dokunan,
yerel dinamiklerle iş birliğini önemseyen, hizmet ve paylaşım odaklı bir bilimsel
yaklaşımın temsilcileriyiz. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde işlenecek konuları, sürekli
“neler yapılabilir” kaygısıyla, arkadaşlarımızla yaptığımız fikir alış-verişleri sonucunda
tespit ediyoruz. Amasya, bir kültür ve sanat şehri olarak tarihte hususiyle yetiştirdiği
şairler, hattatlar ve musikişinaslarla öne çıkan bir şehir olarak temayüz etmiştir. İşe
“şairlerle” başlayalım dedik. Bugün eski kudret ve haşmetinden eser kalmamış olsa da
maziden taşıdığı muazzam bir şiir ve edebiyat alt yapısına sahip Amasya şehrine
münhasır, geniş çaplı bir bilimsel etkinliğin günümüze değin yapılmamış olmasını bir
eksiklik olarak tespit ettik ve Uluslararası Amasya Şairler Bilim Şöleni fikri buradan neş’et
etti. Oldukça başarılı bildirilerin sunulduğu, heyecanlı oturumların yapıldığı Bilim
Şölenimizin, elinizdeki kitapla ete-kemiğe de bürünmüş olmasından mutluluk duyuyoruz.
Bilim Şölenimize 40’a yakın katılımcının bildirisi kabul edildi. Başka bir ifadeyle
bildirili olarak katılacaklarını beyan ederek bize bildiri özetlerini gönderen 40 civarında
meslektaşımız vardı. Fakat elinizdeki kitapta 30 bilim adamının 29 bildirisi
bulunmaktadır. Bazı arkadaşlarımız, programa katılıp bildirilerini de sunmalarına
rağmen metinlerini yetiştiremediklerini beyan ettikleri için çalışmalarına burada yer
veremedik. Prof. Dr. Ali Yakıcı, Doç. Dr. Sadık Yazar ve Doç. Dr. Berat Açıl’ın bildiri
metinleri bu yüzden kitapta yer alamamıştır. Prof. Dr. Gülgün Yazıcı, bildiri özeti de
göndererek katılacağını belirtmiş, ancak şölen programı yayımlandıktan sonra mazeret
beyan ederek gelemeyeceğini bildirmiştir. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık program tarihine iki
gün kala mazeretini beyan etmiş; Dr. Öğr. Üyesi Nilay Kınay Civelek ve Öğr. Gör. Onur
Keskin ise bildiri özeti göndererek isimlerini programa dâhil ettirdikleri hâlde hiçbir bilgi
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vermeksizin ve mazeret beyan etmeksizin şölene katılmamışlardır. Prof. Dr. Süleyman
Solmaz ise Bilim Şölenimize katılmış ve bildirisini sunmuş, ancak bizim programımıza
bildiri olarak sunduğu metnini bir dergiye makale olarak göndereceğini beyan ederek
göndermemiştir.
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay başta olmak üzere, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünün değerli öğretim elemanlarına ve öğrencilerimize bu vesileyle bir kez daha
teşekkür etmek isterim.
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL
Düzenleme Kurlu Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
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Arş. Gör. Yağız YALÇINKAYA
Amasya’da Çağıldayan “Ehl-i Beyt” Sevgisi -Amasya’da Doğan
yahut Yaşayan Klasik Şairlerin Şiirlerinde Ehl-i Beyt KavramıSORULAR VE KATKILAR
17:20-17:30 ARA

Program

12. OTURUM
5 EKİM 2018 - CUMA
SAAT
17:30-17:50

17:50-18:10
18:10-18:30
18:30-18:40

OTURUM BAŞKANI:

Prof. Dr. Gülgün YAZICI
Prof. Dr. Ali YAKICI
Amasya Türkülerinin Gelenek İçindeki Yeri:
Merzifonlu Âşık Musa Aslan Örneği
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SONA
Necâtî’nin Döne Döne Redifli Gazeline Nazireler ve Mihrî
Hatun’un Gazelinin Bu Nazireler Arasındaki Yeri
Öğr. Gör. Özlem DÜZLÜ
Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Enîsü’l-‘Ârifîn Tercümesi
SORULAR VE KATKILAR

DEĞERLENDİRME OTURUMU
18:40-19:10

Prof. Dr. Kemal POLAT
Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK
Prof. Dr. Ali YAKICI
Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK
Prof. Dr. Yavuz BAYRAM
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Ad-Soyad

Kurum

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz BAYRAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mücahit KAÇAR

Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL

Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman SOLMAZ

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ali YAKICI

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Berat AÇIL

İstanbul Şehir Üniversitesi

Doç. Dr. Savaşkan Cem BAHADIR

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Sadık YAZAR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Metin AKYÜZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İlknur AY

Amasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim HAKSEVER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Metin HAKVERDİOĞLU

Amasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan KAPLAN

Mustafa Kemal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Recep Orhan ÖZEL

Amasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet PİRİNÇ

Amasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SONA

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin TURAN

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan YERKAZAN

Amasya Üniversitesi

Dr. Mustafa Sarper ALAP

Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Hayriye DURKAYA

Ordu Üniversitesi

Öğr. Gör. Özlem DÜZLÜ

Sakarya Üniversitesi

Program

Arş. Gör. Fatih EKİCİ

Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Veli KILIÇARSLAN

Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Zehra ÖZTÜRK

Uludağ Üniversitesi

Arş. Gör. Nazım TAŞAN

Pamukkale Üniversitesi

Arş. Gör. Emre VURAL

Amasya Üniversitesi

Arş. Gör. Yağız YALÇINKAYA

İstanbul Kültür Üniversitesi

Güzel Zeynep TUNÇOK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Uğur YİĞİZ

Dicle Üniversitesi

Ali Cem AKBULUT

Merzifon Milli Eğitim Müdürlüğü
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AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL
Bilim Şöleni Düzenleme Kurulu Başkanı
Sayın rektörüm, hanımefendi, kıymetli dekanlarım, okul müdürlerimiz, emniyet
müdürümüz, Amasya protokolünün değerli temsilcileri, sevgili öğrenciler, değerli
meslektaşlarım ve şehrimize yakından, uzaktan teşrif eden çok değerli bilim
adamları, hepinize iki gün sürecek bu bilim fırtınasına hoş geldiniz diyorum.
Fen Edebiyat Fakültesi olarak iki yıldır bu tür programları düzenliyoruz. 2017
Dünya Türk Dili Yılı ilan edilmişti. Biz hem Türk Dili Yılı olması sebebiyle hem de
bu anlayışa katkı sağlamak amacıyla, Türk Dili Edebiyatı bölümü olarak,
‘sempozyum’ ya da ‘kongre’ ifadelerini Türkçeleştirerek ‘bilim şöleni’ ifadesini
kullanmayı tercih ettik. Türkçenin de bir bilim dili olduğunu göstermek adına
‘sempozyum’ yerine ‘bilim şöleni’ tabirini kullanmayı tercih ediyoruz. Umarım ki
bu anlayış yayılır.
Geçen sene Uluslararası Amasya Tarih-Kültür-Dil-Edebiyat Sempozyumu ile
Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu yaptık. İlk defa fakültemiz lisans,
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı Öğrenci Bilim Şölenini düzenledik.
Bu da büyük organizasyon olarak dördüncü etkinliğimiz oluyor. Bu etkinliğin de
konusunu bilinçli olarak tercih ettik. Çünkü Amasya, tarihin her döneminde
özellikle de şehzadeler şehri olduğu dönemde çok büyük kültür, sanat ve edebiyat
merkezi olmuştur. Amasya en iyi hattat, musikişinas ve şairlerin yetiştiği bir
merkez olmuştur. Dolayısıyla Bilim Şölenine, Fakültemizin yerel değerleri tespit
ederek ortaya çıkarma ve önceleme misyonuna uygun olarak şairlerden başlamayı
tercih ettik. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü adlı çalışmada Amasyalı 17 divân şairi
görülüyor. Sonra elektronik sistemde de aynı adda bir proje yapıldı. Bu sistem
sayesinde şairlerin sayısı arttı ve şu anda 50 civarında divân şairi, 10 kadar da halk
şairi ve tekke şairi olmak üzere Amasya doğumlu 60 dolayında şair görünüyor.
Fakat hepinizin ismini duyduğunu düşündüğüm büyük Amasyalı tarihçi Hüseyin
Hüsameddin’in Amasya Tarihi eserinde adından şair diye bahsettiği yani “şairdir”
diye ifade ettiği 350 civarında kişi var. Demek ki daha yapılacak çok işimiz,
alınacak çok mesafemiz var. Bir düşünün, pek çok bilim adamının bir araya gelerek
oluşturduğu internet ortamında çok kapsamlı bir projede 50 kadar şair varken
Hüseyin Hüsameddin 350 kadar şairden bahsediyor. Bunun 100 kadarında da
eserlerinden örnekler, şiirlerinden beyitler veriyor. Dolayısıyla bu işin bu kadar
önemli olduğunu bu cümle bile zannederim ki ortaya koyuyor.

Açılış Konuşmaları

Bu bilim şöleninde de ilk dönemlerden başlayıp günümüz şairlerine kadar pek
çok şair ve bunların eserleri üzerine hocalarımızın yaptıkları çalışmaları göreceğiz.
Bu program dar kapsamlı oldu. Biz de çok büyük katılımlı bir bilim şöleni olmasını
çok tercih etmedik. Buna rağmen çok geniş bir dağılım oldu. Toplantımızda 25
üniversiteden 40 civarında araştırmacı, bilim adamı bildirilerini sunacaklar. Biz de
Sayfa | 12 iki gün boyunca merakla izleyeceğiz. Ben bu programın gerçekleşmesinde katkı
sağlayan başta valiliğimiz, her ihtiyacımızda bize yardım elini uzatan ve bizi sürekli
teşvik eden sayın rektörümüz, rektörlüğümüze bağlı bütün idari birimlerimiz,
basın, yayın, sağlık, spor dairesi başkanlıkları, genel sekreterliğimiz başta olmak
üzere bütün idari personele, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün fedakâr, cefakâr
öğretim
elemanlarına,
Tarih
bölümünden
arkadaşlarımıza
özellikle
öğrencilerimize çok teşekkür etmek istiyorum.
Bize daha önceki programlarımızda dışardan gelen hocalarımızın en çok sevinç,
merak ve kıvançla söyledikleri ortak söz hep şu oldu: “Biz çok yere programa
gidiyoruz ama bu Amasya’daki öğrencilerin ilgisini, meraklarını, coşkularını başka
yerde görmüyoruz”. Samimi olarak söylüyorum ki biz öğrencilerimizi zorla
getirmiyoruz. Sadece derslerde onlara bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu,
her üniversitede bunun yapılmadığını, bu alanda Amasya Üniversitesi’nin iddialı
bir üniversite olduğunu ve biz de bu iddianın içerisinde bir parça olmak
istediğimizi söylüyoruz. Bugün burada biz varsak yarın da bu kürsülerde
muhtemeldir ki arkadaşlarımızdan bazıları olacak. Dolayısıyla bu bilinci
öğrencilerimize verdikten sonra birden çok salonda olan oturumlarda her
salonumuzun tıklım tıklım olması, öğrencilerimiz tarafından merakla, ilgi ile
izlenmesi bizi şaşırtmıyor. Bu anlamda öğrencilerimizi de çok çok tebrik ediyorum,
teşekkür ediyorum, onları kutluyorum ve iki gün sürecek bu bilim fırtınasının ilgi
ile takip edilmesini, güzelliklerle dolu dolu geçmesini temenni ediyorum.
Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Metin ORBAY
Amasya Üniversitesi Rektörü
Çok değerli hanımefendiler, çok değerli daire amirlerimiz çok değerli hocalarım
geleceğimizin teminatı olan çok değerli genç arkadaşlar... Öncelikle hepinize
günaydın diyor saygıyla selamlıyorum. Üniversitemizin ev sahipliğinde, FenEdebiyat Fakültemizin organizesinde gerçekleşen bu etkinliğe emekleri geçen
başta dekanımız, Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal olmak üzere tüm hocalarımıza ve il
dışından gelen akademisyen hocalarımıza teşekkür ediyorum. İki hafta önce
üniversitemizin çatısı altında büyük bir Eğitim Bilimleri Kongresi vardı. Bu hafta
Amasyalı şairler, önümüzdeki hafta Amasya’da Tasavvuf, bir sonraki hafta organik
kimya ile ilgili etkinlikler düzenlenecek. Bu ve buna benzer etkinlikleri biz hem
bilimsel anlamda tartışma zemini oluşturmak hem de marka bir şehrin tanıtımında
vesile olarak görüyoruz.
Bu anlamda bu etkinliklerin oluşmasında başta sayın valimiz olmak üzere tüm
paydaş kurumlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın dekanımızın belirttiği
gibi geleceğin akademisyenleri için bu günler önemli bir fırsat. Çünkü fakülteye
kaydolan genç arkadaşlarımız, bugün kayıt masasında görev alacaklar, sonra
salonlarda belki salonun düzeni ile ilgili görev alacaklar ama fakülte bittiğinde
kendilerini bir araştırmacı ve araştırma görevlisi olarak görecekler.
Dekanımız edebiyatçı olunca edebiyatla ilgili çok şey söyledi. Fizikçi olduğum
için edebiyatla ilgili çok bir şey söyleyecek durumum yok. Ama şunu söyleyeyim;
günümüzde çok şey tartışılıyor. En yaygın tartışılan şeylerden biri de insanların
bilimsel teknolojik değişim dönüşümle birlikte yaşam standartları artıyor. Geçen
hafta Türkiye İstatistik Enstitüsü nüfus dairesiyle beraber bir açıklama yaptı.
Türkiye’de bayanlarda yaş ortalaması seksene, erkeklerde de yetmiş beşe
yükselmiş. Bunun nereden nereye geldiğini anlatmak için şunu söylemek
istiyorum: Bayanlarda seksen, erkeklerde yetmiş beş olan bu yaş ortalaması 1950
yılında Türkiye için elliydi. Bugün biz ortalama yetmiş sekizlerden bahsediyoruz.
Demek ki bilim ve teknoloji değişiyor, gelişiyor insanların yaşam standartlarını
belli bir noktaya çekiyor ve ömür de gitgide uzuyor. Bugünkü yapılan çalışmalarda
sıklıkla duyduğumuz endüstri 4.0 üzerinde tartışılıyor. Bu tartışma ilk defa 2011
yılında başladı. Endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dedik. Belki siz mezun olurken 4.0 modası
geçecek 5.0 tartışılacak. Ama ülkemiz bu 4.0 tartışıldığı dönemde nerede derseniz,
bence 2.5’teyiz ama 4.0’ı tartışıyoruz. Öğrencinin tabiriyle “Dört buçuktan beş olur
mu hocam?” deniliyor ya peki, iki buçuktan dört olur mu? Olur, çünkü endüstri 1.0
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tartışılırken 1700’ler, endüstri 2.0 tartışılırken 1800’ler zamanıydı. Ülke olarak o
tarihleri düşünürsek Osmanlı’nın son dönemlerine geliyor. Biz bunları çok uzaktan
takip ettik. Ama endüstri 4.0 ilk defa Almanya’da 2011 yılında tartışıldı. Ülkemizin
şu anki gündemi veri depolama, robotlar ve robotik sistemler yaşam kalitemizi
biraz daha artıracak.
Buradan kongre konusuna geçecek olursak yaş aralığının artması eşittir
mutluluk mu, bu tartışılır. Çünkü teknolojinin gelişmesi, yaşam kalitesinin artması
doğrudan mutluluk getirmiyor. Teknolojik alanın toprakla buluşması, kılcallara
işlemiş olması sosyal bilimlerle mümkün. Bu da her milletin millî bir tarih, millî bir
edebiyat, millî bir kültür, millî bir dil bilinciyle mücehhez olmasıyla mümkündür.
Eğer Güney Kore, Japonya, Almanya, Finlandiya gibi endüstride ileri giden ülkelere
bakarsak bu söylediğim ülkelerin millî olan her şeye sahip olduklarını görüyoruz.
Dolayısıyla geçmişten gelen bu mirasın seçilerek alınması ve geleceğe daha güçlü
aktarılması, tartışılması bu tür sempozyumlarla mümkün. Edebiyat bunlar
içerisinde önemli bir alan, şiir ve şair bunların önemli bir kolu. Şiir ve şair üzerine
bir şey söylemem çok mümkün değil ama şunu söyleyeyim: Geçmişteki şeyleri
bilmezsek bugünümüz ruhsuz, geleceğimiz de belirsiz olur. Dolayısıyla şairlerin
sözü şaha kaldırdığı, şiirlerle buluşturduğu, ruhumuza hitap eden mirasın geleceğe
daha da katlanarak gidebilmesi için bu tür sempozyumlara ihtiyaç olduğunu
düşünüyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla…

BİLDİRİLER

AMASYALI İKİ KADIN ÂŞIK
TWO FEMALES AŞIK(POET) FROM AMASYA
Ali Cem AKBULUT
Merzifon Milli Eğitim Müdürlüğü
alicemakbulut05@gmail.com

Özet
Amasya yöresi, âşıkların ve âşık edebiyatı ürünlerinin yoğun olduğu bölgelerdendir.
Saz şairi Hengami’den Anadolu’nun bilinmeyen âşık kollarının ustası olan, kudretli
âşıklardan Kul Hüseyin’e, Ebemülü Fedayi’den Harızlı Sıdkı (Pervane) Baba’ya kadar
çok sayıda âşık/ozan/saz şairi bulunmaktadır. Bölge yeteri kadar araştırılmadığından
bu değerlerin yeteri kadar ortaya çıkmamıştır. Birçoğu ise hiç ortaya çıkmamıştır.
Yörede, âşık edebiyatının her türüne de rastlamak mümkündür. Amasya deyince akla
gelenlerin biri de kadın divan şairi Mihri Hatun’dur. Çok sayıda olan âşık/ozan içinde
kadın âşıklar da bulunmaktadır. Anadolu’da nispeten az bulunan kadın âşıkların,
yöremizde son 150 yılda en az iki tane bulunması, Amasya yöresinin âşık
edebiyatındaki önemini göstermektedir. Yörede 20 yılı aşkın sürede yaptığımız alan
taramalarında elde ettiğimiz çok sayıdaki cönk, şiir mecmuaları gibi yazma eserlerle
birlikte 80 yaş üzeri kaynak kişilerden yaptığımız derlemeler değerlendirilmiştir.
Bildiride çalışmalarımız sonucu; yörede, 19. ve 20. yüzyılda yaşamış, döneminin
önemli bazı âşıklarıyla diyalogları da olan Sefil ve Gulamî mahlaslı, iki kadın âşığa yer
verilmiştir. Bu âşıkların hayatlarına dair anlatılar, tespit edilen kimlik bilgileri
aktarılmıştır. Devamında ise elde edilen şiirlerden örnekler aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Amasya, âşık, kadın âşık.
Abstract
Amasya is a region where we can find many examples of aşıks (poets) and aşık
literature. There are a large number of aşıks (poets), from Hegami, a saz player and
aşık, to Kul Hüseyin, as one of the influential aşık and the master of the unknown
Aşıks’ branches of Anatolia, from Ebemülü Fedayi to Harızlı Sıdkı (Pervane) Baba.
These cultural values are not revealed sufficiently because there has not been enough
research done on this region. Most of the poets have never been investigated so far. In
the region, it is possible to encounter all kinds of aşık literature. One of the famous
poets in Amasya is the female divan poet Mihri Hatun. There are indeed female aşıks
among the many aşıks or poets in this region as well. Compared to the existence of the
only few female poets in the other parts of Anatolia, the emergence of two female
aşıks in Amasya in the last 150 years shows the significance of Amasya in aşık
literature. In this paper, the data obtained from many old written manuscripts, poems,
and journals as well as compilation from source people over 80 year old have been
evaluated as a result of 20-year field study in the region. In this paper, these two
female aşıks with mahlas (nicknames) Sefil and Gulamî, who also had communicated
with some of the well-known male aşıks in the region, have been studied in terms of
their life story and biographical information. Some of their poems have been
documented as well.
Keywords: Amasya, aşık, female aşıks.

Ali Cem AKBULUT

Giriş
Anadolu, tarihi ve coğrafyasında olduğu gibi edebiyatı da zengin olan bir bölgedir. Bu
zenginliği edebiyatının her alanında görüldüğü gibi halk edebiyatı ve halk şiirinde de
görülmektedir. İnsanımız; inancını, kültürünü, düşüncesini, günlük hayatını hâsılı sahip
olduğu her şeyi şiirle de anlatmıştır. Bu sebeple ülkemizin hemen her yerinde değerli
Sayfa | 18 âşık/ozanlar yetişmiştir.
Anadolu’nun bazı yörelerinde âşıkların/ozanların daha yoğun yetiştiği görülmektedir.
Bu bölgelerden biri de Amasya havalisidir. Yaptığımız alan taramaları ve yöre el
yazmalarında gördüğümüz sadece 1800 başları ile Cumhuriyet Dönemi arasında doğmuş
100 civarında âşık/ozan tespitimiz, bu yoğunluğun göstergesidir. Ayrıca yörede,
Anadolu’daki bilinmeyen en geniş âşık kollarından biri olan Kul Hüseyin Âşık Kolu
oluşmuştur.
Dönemine damgasını vurmuş, ülke çapında da bilinen kudretli âşıklar yetişmiştir.
Önemli âşıklara örnek verirsek: Keçiköylü Kul Hüseyin (1797-1882), Merzifonlu Eyüp
Sabri (1843-1866), Harızlı Sıdkı (Pervane) Baba (1855-1928), Ebemülü Fedayi Baba
(1855-1940), Kıreymirli Kul Fakır (1960?-1938).
Yöre âşıklarının Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki âşıklar ve Alevi Bektaşi inanç
ocaklarla ilişkileri vardır. Dolayısıyla kendileri Kırşehir’den Konya’ya, Urfa’dan Kerbela’ya,
Malatya’dan Sivas’a, Erzurum’a Anadolu’nun birçok yerini çeşitli sebeplerle gezmişlerdir.
Aynı zamanda yöre âşıkları, ziyaret yerleri için bu bölgeye de çok sayıda âşık/ozan
gelmiştir. İğdecikli Veli, Kul Emin, Hekimhanlı Esiri, İmatlı Mehemmed, Derviş Ali, Kul
Sabri, Visali, Ezkari, Cemalettin Çelebi (Cemali), Veliyettin Hürrem Çelebi (Hürremi),
Hüseyin Fevzi, Erzurumlu Emrah, Tokatlı Nuri, Hengami, Âşık Veysel gibi çok sayıda âşık
yöreye gelmiş veya bir müddet burada bulunmuştur.(Akbulut, 2010: 13) Bu âşıklardan
bazıların Amasya bölgesine gelmesinin bir diğer sebebi ise kendisi de değerli bir âşık olup
Hasretî mahlasını kullanan Hamdullah Çelebi (1767-1846) ve bulunduğu konumdur. Diğer
bir etki ise Ziya Paşa gibi edebiyatseverlerin yörede bulunmasıdır. Başka yörelerde doğup,
Amasya bölgesine yerleşmiş Mir Nigâr’den Artvinli İznî ve Zuhûrî’ye kadar çok sayıda âşık
da vardır.
Yöre âşıklarının ve yörede bir müddet bulunmuş diğer âşıkların şiirlerinin cönk ve
mecmualara geçtiği görülmektedir. Yine bu isimlerden birçoğunun şiirlerinin, teknolojiden
etkilenmemiş zakirlerimizde sözlü olarak yaşadığı da görülmektedir.
Yörenin âşık/ozanlarının içinde kadın âşıklar da vardır. Bildirimizin konusu, bu kadın
âşıklardan olan Sefil ve Gulamî’dir.
Âşık Sefil
1800’lü yılların 2. yarısında Amasya’nın Kovay (Kayacık) köyünde doğmuş kadın
âşıklardandır. O zamanki adıyla Akbaş sülalesinden olup, adı Emine’dir. Hayatı köyünde
geçmiştir.
İlk gençliğinden itibaren irticalen şiir söylemeye başlamıştır. Ustası yoktur. Dönemin
önemli âşıklarından Çorumlu Deli Boran (1840-1900) başta olmak üzere yöre ve civarı
âşıklarıyla yakınlığı vardır. Âşıklığını gizlemesine rağmen Deli Boran tarafından bu bilgi
ifşa edilmiştir. Âşıklığı bilinmezden evvel şiirlerini suya söylediği, gizlediği anlatılır. Daha
evvelinde şiirlerini sadece annesine söylemektedir. Sefil Bacı olarak bilinir. Dolu içtiği ve
saz çaldığı bilgisi vardır. Genel anlatılanlara göre doluyu Pîrî Baba ve Hamdullah Çelebi
(Hasretî)’den içen âşık şiirlerinde bu isimleri saygıyla anar. Hacı Bektaş Velî dergâhına,
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Cemalettin Çelebi ve Veliyettin Hürrem Çelebi’ye bağlanmış, onlarla görüşmüştür. Hicaz’a
ve Kerbela’ya gittiği bilgileri vardır. Şiirlerinde de bu bilgilere dair izler olsa da, içinde
bulunduğu durumu, konumu ve dönemin şartları göz önüne alındığında bu durumun
gerçekliği şüphelidir. Âşık olup şiir söylemesi, diğer âşıklarla görüşmesi, kocası tarafından
âşıklığı tasvip edilmemiştir. Hayatı sıkıntılarla geçmiş olup bildiriye alınmamıştır. Sevilen,
saygı duyulan bir kişilik olan Âşık Sefil ile ilgili bazı anlatılar mevcuttur. Amasya yöresi
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yazmalarında şiirleri görülmektedir. Ayrıca Tokat, Çorum, Şarkışla yöreleri yazmalarında
deyişlerine az da olsa rastlanılmaktadır. Sefil Gedâ adlı âşık ile aynı kişi olma ihtimali
vardır. Elde olan şiirleri 11’li hece ölçüsüyledir.
Sefil, 1800’lü yılların sonlarında (Deli Boran’dan önce) kendi köyünde hayatını
kaybetmiş, orada toprağa verilmiştir.
Âşık Gulamî
1880’li yılların sonlarında Merzifon’un Alişar köyünde doğmuştur. (Doğum tarihi nüfus
kayıtlarında 1895 olsa da biraz daha büyük olduğu ilişki kurduğu kişiler ve şiirlerinden
anlaşılmaktadır.) Asıl adı Fadime olup kadın âşıklarımızdandır. Küçük yaşta anne ve
babasını kaybetmiştir. Merzifon’dan Ali isimli birisi evlat olarak almış ve büyütmüştür.
Okul eğitimi görmemiştir.
Küçük yaşlarda deyiş söylemeye başlamıştır. Gençliğinde erkek kılığında saz omzunda
Kerbela’ya gitmiştir. Diphacıköy’den Caloğlu Sadık ile evlenmiştir. Pîrî Baba soyundan Kul
Fakır’ın amcası Mehmet Ağa’ya bağlanmış ve Cemalettin Çelebi âşıklarındandır. Yöre
derviş ve âşıklarıyla yakın dostluğu vardır. Etrafında Deli Gulamî, Gulamî Bacı gibi adlarla
anılan Gulamî’nin çoğu şiirleri kayda geçmediğinden zamanla unutuldu. Bazı şiirleri yöre
ve arşivimiz cönklerinde yer almaktadır. Âşık ve muhabbet meclislerinin aranılan
isimlerinden olmuştur. Saz çalan âşığın elde olan şiirleri 11’li hece ölçüsüyledir. Kul Fakır,
Burhani, Âşık Musa ve diğer Merzifon yöresi âşıklarıyla yakınlığı olan Gulamî, Sivas yöresi
âşıklarından Ezkarî ile de yakın dostluğu vardır.
Yöremizin unutulmuş, saz çalan kadın âşıklarından olan Gulamî, 1972 yılında
Merzifon’da vefat etmiş ve Hırka Köyünde toprağa verilmiştir.
Âşık Sefil’den Şiir Örnekleri:
1.
İki şahin şahbaz düşmüş yollara
Söyle yârim senin azmin neredir
Hakikatten bab gösterir kullara
Söyle yârim senin azmin neredir
Nutku ilahiden emrin bileyim
Gönlüm pasta koyma sensin kalayım
Sen bir padişahsın ben de köleyim
Söyle yârim senin azmin neredir
Sefil’im severim kaşı karayı
Yüreğime açtın derdi yarayı
Soyundum eynime giydim karayı
Söyle yârim senin azmin neredir
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2.
Haberini aldım canan ilinden
Gelişin hublardan naci bellerim
Lezzetin var muhabbetin gülünden
İnsafı çok ben duacı bellerim
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Muhabbetin bendi akar özüne
Aşk dalgası perde verir sazına
Mahitap bakışlım doğmuş yüzüne
Okuduğun dersi hece bellerim
Dosttur seni bu illere gönderen
Münkirler kalbidir peşinde uran
İflah m’olur bülbül gülden ayıran
Ayrılığı münkir gücü bellerim
Ayrılık bağrıma yara açıyor
Yeni yara eski derdi geçiyor
Dökmüş matahını kıymet biçiyor
Gördüm okur yazar hoca bellerim
Sefil’im derdimi yazdır yamana
Sizde gayret eylen candan demana
Suçum bağışlasın On İk’ İmam’a
Gelişin Mekke’den hacı bellerim
3.
Nice gündür hayaline yeldiğim
Arz ile figanım Şah-ı Merdan’dır
Dalgam yakın deryalara daldığım
Arz ile figanım Şah-ı Merdan’dır
Mekke’yi dolandım nurunun için
Medine’y’dolandım sırrının için
Kâbeye yüz sürdüm Halil’in için
Arz ile figanım Şah-ı Merdan’dır
Medet deyi geldim er Pîrî Babam
Cümle günahlarım kabul et tö’bem
Endir deli gönül gayrı ol âdem
Arz ile figanım Şah-ı Merdan’dır
Hamdullah yerinde dağ gibi yatar
İsmini andıkça figanım artar
Bunca ağlattığın sultanım yeter
Arz ile figanım Şah-ı Merdan’dır
Halim malum olsun cümle erlere
İhsan etsin muhibbine körlere
Sabrile erişti anlar pirlere
Arz ile figanım Şah-ı Merdan’dır
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Sefil der ki arz edeyim halimi
Dünya ziynetinden çektim elimi
Gönül bir oğlandır sevmez gelini
Arz ile figanım Şah-ı Merdan’dır
4.
Toplamış siyahın gider mahitap
Bu senin gidişin gonca yare mi
Şu benim derdime yetmiyor hesap
Eğlemesin tez eylesin çaremi
Elifi okudum sebakım beden
Aklımı başımdan aldığın neden
Yar ile arama girmesin nadan
Uzak düştü yakın eyle aramı
Bülbül oldum zar ederim gülüne
Niçin has(i)retlik verdin bu cana
Medet deyip yetişirsem sultana
Sana düşen her murada er emi
Künt-ü kenzden sebak alan okunur
Bu deryadan dalga alan sakınır
Güzel seni seven yola bakınır
Çok gözlettin ver sebakım sıramı
Bir yar için Sefil oldum bu handa
Dahi güzel var mı böyle cihanda
Ben ararım sen gezersin pinhanda
Örtüp yüzün etme bana veremi
5.
Yar bana dünyayı minnet edersin
Ben cihanı verdim aşkın yoluna
Firakımı safa defter edersin
Agâh olsun âşıkının haline
Derdimi yanmayım agâhsız yâre
Yansam da derdimi olmaz ki çare
Nutku ihsanından eylerse zerre
Dost yolunda göz’ aldırdım ölüme
Aşığa zar etmek sezadır seza
Umarım erişe ihsanı bize
Evvel Allah yedim yetişti kıza
İltica eylemem asla geline
Gönül cevlan eder kararda kalmaz
Ne halde olduğum hiçbir can bilmez
Yârsız bu iller bize vatan olmaz
Eğlenemem gidem dostun iline
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Sefil bir yar için düştüm feryada
Fırsatım vermezsin bir aha ne de
Urunsun hırkayı tacı dünyada
Nişanesin belli etsin kuluna
6.
Hak dedim yönümü dergaha tuttum
Yetiş ya Muhammet Ali sen yetiş
Yüzümü sürdüm ol güzel şahıma
Yetiş ya Muhammet Ali sen yetiş
Allah Muhammet Ali hep bir sırdır
Ana turap olan ol mümin kuldur
Hasan ile Hüseyin gonca güldür
Yetiş ya Muhammet Ali sen yetiş
Hakka kul olup da ol hakka yakın
Musahip hakkını yemeden sakın
İmamı Bakır’dan güllerin takın98
Yetiş ya Muhammet Ali sen yetiş
Sakla sırrımı ki saklayım seni
Ayırma dergahtan bu günahkanı
İmam-ı Cafer’dir yolun erkanı
Yetiş ya Muhammet Ali sen yetiş
İmam-ı Musa-ı Kazım’dır saki
Musa-ı Rıza’dır yüzümün akı
Muhammet Taki’dir Şah Ali Naki
Yetiş ya Muhammet Ali sen yetiş
Hasan Askeri’de hatmiyet tamam
Zikir eylediğim düvazdeh imam
Muhammet Mehdi ’dir ol sahip zaman
Yetiş ya Muhammet Ali sen yetiş
Sefil’im turaba sürerim yüzüm
Gel bizi pak eyle açıktır gözüm
Umarım dergâhtan ayırmam özüm
Yetiş ya Muhammet Ali sen yetiş
Âşık Gulamî’den Şiir Örnekleri:
1.
İntizarım didarını görmeye
Ersem muradıma Cemal Efendi
Bu canı yürekten kurban kılmaya
Ersem muradıma Cemal Efendi
Dervişlerin çıkıp oturdu posta
Zemzem suyun akar muhibbe dosta
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Derdine düşeli olmuşum hasta
Ersem muradıma Cemal Efendi
Nice kullarına eğliyor nasip
Ya ben sana nedim yayımı yasıp
Ya varıp ben beni kapından asıp
Ersem muradıma Cemal Efendi
Odunun çekilir Hırka Dağından
Meyvelerin gelir cennet bağından
Yanıverir Kırkbudağın sağından
Ersem muradıma Cemal Efendi
İnsem Gök eşiğe alsam muradım
On beş günlük yolun olur bir adım
Gece gündüz şema yaktım aradım
Ersem muradıma Cemal Efendi
Kuduretten yapın cümle hanesin
Muratlar verici güzel annesin
Bana deli diye eller kınasın
Ersem muradıma Cemal Efendi
Sefil Gulamî’yi sevdaya saldın
Medet Hacı Bektaş sen nerde kaldın
Nice düşmüşlerin elini aldın
Ersem muradıma Cemal Efendi
2.
Gel sabreyle kardeş çile dolmadı
Emrine şükür de nutkuna sabır
Hüseyin bendesi bir dem gülmedi
Emrine şükür de nutkuna sabır
İrfanda girelim gönül behrine
Yolumuz uğradı aşkın şehrine
Can dayanmaz oldu adi kahrına
Emrine şükür de nutkuna sabır
Dostun bahçesinin gülün derelim
Mecnun oldum Leyla için yelerim
Her ne ki gelirse haktan bilirim
Emrine şükür de nutkuna sabır
Edna Gulamî’yem söylerim sitem
Yada değil kendi özüme sitem
Miraçta Şir’ine sundu ya hatem
Emrine şükür de nutkuna sabır
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3.
Ey gaziler şu cihanda bir haber
Mahlûk azdı cevap veren kalmadı
Bir gün olur herkes canından bezer
Gider sırra sevap eden kalmadı
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Büyükten küçüğe kalmadı şefkat
Hakikat kavline etmezler hürmet
Zamanın sahibi el aman mürvet
Doğru yol rahına giren kalmadı
Her kime söylesem bu doğru sözü
Dinleme kulağı çürüktür özü
Şimdiki zamanın oğlanı kızı
Doğru yol rahına giden kalmadı
Gulamî der meydan Ali meydanı
Bir mürvet af eder bunca bin kanı
Bize yardım etsin ol kerem-kâni
Yol erkân davasın güden kalmadı
4.
Bir soğuk hanedir bodurum derler
Altı Horasandır kurudur yerler
Yârim seni attı muhannet eller
Dost senin dertlerin alıyor beni
Kışlanın önünden geçemez oldum
Yürekte yarayı açamaz oldum
Gördüğüm düşleri seçemez oldum
Dost senin dertlerin alıyor beni
Ha bire ağalar ha bire beyler
Kışlanın önünde askeriye eyler
Demezler ki evde kuzular meler
Dost senin dertlerin alıyor beni
Gulamî sızılar sinem yarası
Dost dostuna kavuşmanın sırası
Sultanım elinde derdim çaresi
Dost senin dertlerin alıyor beni
5.
Nesli Pîrî göç eyledi dünyadan
Eyüp gibi çile çekti de gitti
Aslı Al’ evladı iş bu fenadan
Bu cam-ı ecelden içti de gitti
Daim şükrederdi hakkın emrine
Mevla’m evlatların kadim eyle yurduna
Aşikâr bir top nur indi üstüne
Kerametin zahir etti de gitti

Amasyalı İki Kadın Âşık

Hak’tan yana doğru döndürdü yüzü
Didar-ı Huda’ya hem dikti gözü
Daim Hamdullah’a uğradı sözü
Hakka şükrün tamam kıldı da gitti
Bir gün der ki çilem tamam olmuştur
Cüml’erenler hep yanıma gelmiştir
Ceddim bize ulu himmet kılmıştır
Nur ile münevver oldu da gitti
Açılıp cemali perde ref oldu
Kıyam edin nur-ı Cemal’im geldi
Hatim oldu kelam sözü bu oldu
Amanını hakka koydu da gitti
Kahpe felek bende çeken bilmedi
Hep muhipler ağlamaktan gülmedi
Böyle bir can şu cihana gelmedi
İsmini yadigâr koydu da gitti
İki sene kavli karar eylemiş
Hatice Anama sadık yar imiş
Hazır ol vaktine varıyom demiş
İkrarına kadim durdu da gitti
Sene bin üç yüz yirm’üç oldu tamam
Şefaati bizden kesmesin Mevla’m
Cennet-i alada kavuştur Huda’m
Şehit gibi çile çekti de gitti
Gulamî der ala gözler yaş oldu
Mehmet Ağa şehitlere eş oldu
Gitti mürşidimiz önü boş oldu
Kuş gibi parlayıp uçtu da gitti
Sonuç
Araştırmaya konu olan Âşık Sefil ve Âşık Gulamî, Amasya yöresinden olup 19. yüzyılın
ortaları ile 1972 yılları arasında yaşamış, şiirleri el yazmalarına geçmiş, kendi civarları
dışında bilinmeyen kadın âşıklarımızdandır.
Amasya yöresi ve çevresinde yirmi yıla yakın sürede yapılan alan taramalarında çok
sayıda şiir yazmaları tespit edilip, zâkir ve kaynak kişilerle görüşüldü. Bu verilerle birlikte
arşivimiz cönk ve mecmuaları tahlil edildi. Araştırmada, elde edilen bulgularla, yöremizin
iki kadın âşığı kısa hayat bilgileri ve şiir örnekleriyle ortaya konmaya çalışıldı. Zaman
içerisinde bilerek veya bilmeyerek unutulmuş bu kadın âşıkların varlığı gün yüzüne
çıkarılarak, edebiyata kazandırılmaya ve âşık edebiyatında önemli bir yeri olan
Amasya’nın kadın âşıklara da sahip olduğu gösterilmeye çalışıldı.
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Fotoğraf 1. Arşivimiz 70 numaralı yazmadan Âşık Sefil şiir örneği.
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Fotoğraf 2. Arşivimiz 70 numaralı yazmadan Âşık Sefil şiir örneği.
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Fotoğraf 3. Arşivimiz 82 numaralı yazmadan Âşık Gulamî şiir örneği.
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Fotoğraf 4. Arşivimiz 105 numaralı yazmadan Âşık Gulamî şiir örneği.
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Özet
Bir söyleyiş sanatı olarak betimlenen şiir; öz, içerik, insanın üzerinde bıraktığı etki,
duygu ve imgelerle edebiyat sanatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Amasyalı şair
Nazım Mutlu, şiirin insan zihninin sınır tanımayan yapısıyla oluşturduğu yaratıcılığın,
bütünleştiriciliğin, duyguların, çağrışımların ve imgelerin oluşturduğu yapısını,
şiirlerinde ortaya koyar. Geceyi Kuşatır El Yazıları, Yaşadığım ve Usul Acı adlı
kitaplarında toplamış olduğu şiirleri, genel anlamda insanı konu alan özellikleriyle ön
plana çıkmaktadır. Şair, insan olmanın beraberinde getirdiği unsurları şiirlerine
yansıtmış; sorgulayan ve anlamlandıran üslubuyla dikkat çekmiştir.
Her şiirin kendini ortaya koyuş biçimi ve dili kendine has özelliklere sahiptir. Şiir, bu
bağlamda kendi içinde barındırdığı duygu, düşünce ve tasarımların aktarımı için
okuyucuya veya dinleyiciye iletilecek bir biçim alır. Bu biçim, şiirin sunuluş açısından
şiir dilini belirlemede öncü bir konuma sahiptir. Şiirin sunuluş biçimini incelemek için
çeşitli öğeler belirlenmiştir. Bu öğeleri kısaca; söyleyiş dili, anlatım, göstergeler,
benzetmeler, aktarmalar, şiirin dilindeki sapmalar, ses öğeleri, biçim ve bütünlük gibi
maddelerle özetlemek mümkündür. Çalışmada Nazım Mutlu’nun üç kitabında da yer
alan insan konulu şiirlerinin bu öğeler bağlamında değerlendirilmesi ve sunuluş
açısından ortaya koymuş olduğu şiir dilinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şiir, insan, şiir dili, Nazım Mutlu.
Abstract
Poetry, which is defined as an art of phraseology, has an important place in literature
as art in terms of its essence, content, the effect it has upon people and the feelings and
images it raises. Nazım Mutlu, who is from Amasya, reveals the structure of poetry,
which is created through poetry’s boundless structure that is formed by creativity,
integration, sensations, associations and images, and is unlimited by human mind, in
his poems. His poems which he collected in his Geceyi Kuşatır El Yazıları (“Manuscripts
Lay Siege to the Night”), Yaşadığım (“What I Have Lived”) ve Usul Acı (“Silent Pain”) stand
out because of their general concern to feature humanity. The poet reflects the elements
that being a human requires in his poems as well as drawing attention to his
questioning and explanatory style.
Form and language of each poem have their own characteristics. Poetry, in this regard,
takes the form of a transmission which will reflect the feelings, thoughts and notions it
contains to the reader or listener. This form has a pioneering status in terms of
designating the language of poetry in relation to its presentation. Several elements have
been identified in order to analyze the presentation of poetry. These elements may be
shortly summarized as manner of speaking, narration, demonstration, comparison,
transmission, deviations in poetic language, vocal features, form and coherence. This
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study aims to evaluate Nazım Mutlu’s poems about humanity in his previously stated
books in relation to the elements, and to analyze his poetic language in terms of
presentation.
Keywords: Poetry, Humanity, Poetic Language, Nazım Mutlu.
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Giriş
Yaratıcılığın, biricikliğin, bireyselliğin ve birikimin oluşturduğu şiir dili birçok
açıdan değerlendirilebilir. Doğan Aksan, şiir dilinin; iletişim kavramı ve işlev
açısından, insan açısından, içerik, öz açısından, sunuluş açısından ve kalıcılık
açısından incelenebileceğini öne sürer (Aksan, 1999: 21).
Şiir; barındırdığı, ilettiği ve alımlandığı anlamlar açısından hem bireysel hem de
toplumsaldır. Şair, zihninin olanaklarıyla, tecrübe ve birikimleriyle kendi dünyasını
ortaya koyar. Bu ortaya koyuş okura ulaştığında yeniden anlam kazanırken bazen
yeni anlamlar bazense var olan anlamlarla bireysel ya da toplumsal nitelikler taşır.
Bu bağlamda şiir dili aslında sanatçıya has bir üslup olarak görülür (Akay, 1996: 18).
Şiir dilinin sunuluşu en az özü kadar önemlidir.
Sunuluş açısından şiir dili, anlatılmak istenen, şiirin özündeki duygu, düşünce,
imge ve tasarımların dilde anlatım bulması ve şiirin sözcüklere dökülerek okura
iletilecek şeklini almasıdır (Aksan, 1999:43). Sunuluş açısından şiir dili incelenirken
belirli öğeleri değerlendirmek gerekmektedir. Bu öğeler; söyleyiş biçimi ve dilden
yararlanma, kısa ve eksiltili anlatım, göstergelerin seçimi ve bağdaştırılması,
benzetmeler, aktarmalar, sapmalar, ses öğelerinden yararlanma ve biçim olarak
belirlenmiştir (Aksan, 1999: 44). Belirlenen bu öğeler kendi içlerinde de çeşitli
yönlerden incelenebilmektedirler.
Nüket Güz, şiir dilini gündelik dilden ayıran niteliklerden bahsederken şiir dilinin
akıldan çok duyguya bağlılığını öne çıkarır (Akay, 1996: 10). İlhan Berk’in, şiir
dilinin doğasında söz olmayan bir dil vardır, söylemi Güz’ün söylemi ile birbirini
tamamlar niteliktedir (Akay, 1996:10). Bu bağlamda da dil her ne kadar ortak bir
araç ise de şiir dili şahsî bir özellik barındırır. Bütün bunlar göz önünde
bulundurulduğunda da her şairin kendine has olan şiir dilini incelemek
mümkündür. Buradan hareketle Amasyalı şair Nazım Mutlu’nun insanı konu alan
şiirlerinde sunuluş açısından ortaya koyduğu şiir dilini incelenmesi amaçlanmıştır.
Geceyi Kuşatır El Yazıları
Nazım Mutlu’nun 1993 yılında yayımlanan Geceyi Kuşatır El Yazıları, genel
itibariyle insanı konu alan şiirlerden oluşmaktadır. İnsanın ve insan olmanın
getirdiği duygu dünyasının şairin zihninden aktarılışı çeşitli öğelerle ortaya
konmuştur.
“Günaydın sürgün yanım ışık yanım dal yanım
günaydın sürgüne duran yanım yaz yanım”
Mutlu’nun (1993:7) Günaydın Sürgün Yanım adlı şiirinde yer verdiği bu dizelerde,
doğal ve içten söyleyiş hakimdir. Şairin günlük kullanım dilinden yararlanırken aynı
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zamanda da şiirlerine, insanın kendisinin tüm yönlerinin farkındalığıyla
selamlayarak bir başlangıç yaptığı görülmektedir. Sorgulama adlı şiirinde,
“Nasıl bilirsiniz vebalimin üstüne
çelenkler sunuşumu kurtuluş günlerinizde
siz beni ille de törenlerde
nasıl bilirsiniz?” (Mutlu, 1993: 10)
dizelerinde kısa ve devrik bir anlatımla “nasıl bilirsiniz?” sorusuyla bir cenazeyi
gösterirken aynı zamanda göstergelerle, günlük hayata tabi bir durumu şiir diliyle
ruh halini yansıtma aracı olarak kullanır. İnsanın kendini bilen edasıyla cesur
sorular yöneltir ve özeleştiri yapar. “Vebalin üzerine çelenkler sunmak” söyleminde
alışılmamış bağdaştırma ve alışılmamış bir söz dizimi söz konusudur. Bu bağlamda
da sözcük seçimiyle yaptığı tasarımın değişik duygusal etkileri doğurduğu
söylenebilir. Sonrasızlık adlı şiirde;
“Çat kapı odama dalmış beyazlığı
öylesine bir günün
ya da buğusu alınmış anları ömrün
abanır ellerime” (Mutlu, 1993:16)
dizelerinde insanın kendi ile muhasebesi konu alınır. “çat kapı odaya dalmak” insana
mahsus bir davranışken “beyaz” ile yani gün ışığı ile bağdaştırılmıştır. Aynı zamanda
“çat kapı dalmak” deyiminden hareketle bir deyim aktarması olmuş; gün ışığı
kişileştirilmiştir demek de mümkündür. “Anların buğusunu almak” söyleminde ise
anlar somutlaştırılırken alışılmamış bağdaştırmalara başvurulduğu görülmektedir.
“Beyazlığın ellerine abanması” söyleminde ise yine bir somutlama ve alışılmamış
bağdaştırma söz konusudur. Devrik bir anlatım tercih edilmiştir. Mutlu’nun okurda
oluşturduğu imge dünyası ile bir duygu değeri yarattığı görülür. Yirmi Dört Treni
adlı şiirde;
“Biliyorum uzak bir kentten gelecek
badanasız evlerden köyleri geçerek
uzak bir kente gidecek tren
bense unutmuşum kendimi
unutmuşum yolculuk öncesi sayrılığımı
dolmuşum usul usul ilkyaz evime
demlenmeye koymuşum türkülerimi” (Mutlu, 1993: 20)
dizelerinde yer verildiği gibi başlangıçların ve bitişlerin, hayatın devamlılığının;
umudun ve umutsuzluğun öz durumu anlatılırken yine devrik bir anlatım tercih
edilmiştir. İkileme yoluyla pekiştirmeden yararlanılırken “demlenmeye koymuşum
türkülerimi” söylemiyle eğretileme ve alışılmamış bağdaştırmaya başvurulmuştur.
Ayrıca Nazım Mutlu’nun şiirlerinde satır başlarında küçük harfle başlaması da
Özünlü’nün altını çizdiği dilbilgisel sapmalara örnektir (Özünlü, 2001: 147). Diriliş
şiirinde;
“Tutuşan türkülerde ölürüm derken
doğrulup dirilmişim masmavi sabahlarda
şimdi halay vaktidir merhaba gelin ömrüm.” (Mutlu, 1993: 23)
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dizelerinde, kendi içinde ışıma yaşayan insanın umutla yeniden doğması konu
edilmiştir. Devrik bir anlatım tercih edilirken halay ve gelin göstergelerinden
yararlanılarak insanın yeniden kendini umuduyla karşılayışı anlatılmıştır. Ömrün
geline benzetildiği “gelin ömrüm” ve pekiştirme amaçlı “masmavi sabahlar”
söylemleri alışılmamış bağdaştırmalardan oluşmaktadır. Aynı zamanda
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anlambilimsel bir sapmaya başvurulmuştur. Türkü göstergesi, söylenen, okunan,
dinlenen, çalınan bir göstergeyken ateşle tutuşan bir dal misali bir imge
yaratılmıştır. Bu bağlamda da şair insanın içinde yeşillikler uyandıran bir duygu
değeri oluşturmuştur denilebilir. Hasat Vakti adlı şiirde;
“Hasat mevsimindeyim kırlara serptiğim
gül tohumlarının
sancım dinlenedursun tenimde ve
ağartsın şakaklarımı” (Mutlu, 1993: 26)
dizelerinde belirgin olarak göze çarpan durum dilbilgisel sapmalardır. Dağınık dize
düzeni ve küçük harflerle başlayan satır başları kullanılmıştır. “Sancım şakaklarımı
ağartsın” söylemi, halk arasında üzüntüden saçları, şakakları ağarmak deyimiyle
koşutluk kurmuştur ve şairin içinde yaşadığı sancının büyüklüğünü anlatmak için
kullanılmıştır. Bu yönüyle okurda olumsuz bir duygu değeri oluşturur. Devrik bir
anlatım tercih edilmiştir. Mutlu, Bir Tanımaz Ay şiirinde;
“zulmün kuşatmasındadır çünkü uykular
serilip uyuyamam gözlerim nöbet ister
bir tanınmaz aydayım ihanetin ayarttığı” (Mutlu, 1993: 28)
dizelerinde uykuyu zulmün kuşatmasında olan bir kaleye benzeterek eğretileme
yapar. Gözlerin nöbet tutarak o kaleyi koruması gerektiği düşüncesi onu serilip
uyumaktan alıkoyar. “İhanetin ayarttığı bir tanınmaz ay” söyleminde alışılmamış
bağdaştırmalara ve anlambilimsel sapmalara başvurulduğu görülmektedir. Devrik
anlatım tercih edilmiştir. Okurda huzursuz bir duygu değeri oluşturur. Yazgımın
Ortağı Küpeçiçeğim adlı şiirde;
“Aldanmalara da alıştırmalı insan kendini
zaman böyle acar bir hırsız
gibi girdikçe aramıza” (Mutlu, 1993:45)
dizelerinde insan-zaman diyalektiğinin konu edildiği görülmektedir. Dize başlarının
küçük harfle başlaması ve Türkçe dilbilgisine uymayan “gibi” edatının dize başında
kullanılması dilbilgisel sapmaya örnek teşkil etmektedir. Şiir dilinde genellikle
kullanılan zamanı hırsıza benzetme söylemi kullanılmıştır. Ayrıca acar bir hırsız gibi
insanların arasına girmesinde, zamanın kişileştirildiği görülür. Devrik bir anlatım
tercih edilmiştir. Nazım Mutlu’nun umut, yılgı ve ölüm üzerine kurmuş olduğu
Üçleme adlı şiirinde;
“Ey umut
sığdırabilen var mı seni
yaşamın okyanusuna?
Ey yılgı
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kim düşürdü seni
şakağımdaki sızıya?
Ve ey ölüm
hangi darağacında unuttun
o sevdalı çığlığı?” (Mutlu,1993: 54)
umudu, yılgıyı ve ölümü karşısına alıp konuşur edasında bir tavır takınır ve onlara
sorular sorar. Sorularını devrik bir anlatımla sormayı tercih etmiştir. Türkçede ve
bağlacı ile cümleye başlanma durumu bulunmamasına rağmen ve ile dizeye
başlanan ve diğer dize başlarında da küçük harfler kullanılan şiirde dil bilgisel
sapmalar göze çarpmaktadır. İnsana Yetecek Kadar adlı şiirde adam-çocuk-kadınşiir çerçevesinde bir şiir ortaya koyan Mutlu, adamdan başlayıp çocuk ve kadının ne
düşündüğünü verdikten sonra,
“Bir şiir düşünürüm hep
kurumaz pınar olsun
insana yetecek kadar.” (Mutlu, 1993: 58)
dizeleriyle şiir hakkındaki düşüncelerini vererek insana dair bir bütünsellik
oluşturur. Şiirin kurumaz bir pınar olmasını düşünerek bir eğretileme yaparken
dilbilgisi sapmaları dikkat çekmektedir. Diğer şiirlerinde olduğu gibi devrik bir
anlatım tercih edilmiştir. İnsan Kalınır Yine de şiirinde,
“İnsan kalınır yine de
insan kalınır
kanımıza yapışan boğuntusunda zamanın” (Mutlu, 1993: 78)
dizelerinde insan olmanın mecburî var oluşuna değinilirken devrik bir anlatım
kullanılmıştır. Dil bilgisel sapma ve “kanımıza yapışan boğuntusunda zamanın”
ifadesiyle alışılmadık bağdaştırmalara yer verilmiştir.
Yaşadığım
Nazım Mutlu’nun 2003 yılında yayımlanan Yaşadığım adlı şiir kitabı, Yaşadığım,
Sen Ki Sivas’sın, Kırık Sözlük ve Güzellemeler adlı dört bölümden oluşmaktadır.
Kitapta yer alan insanı konu alan şiirlerden, Ömrüm Ömrüm adlı şiirde Mutlu
(2003:18);
“Ömrüm:
topladıkça seni
bölünürsün yaprak yaprak
uzaklıkların bitimsiz egemenliğinde”
dizelerinde ömrüne seslenirken devrik bir anlatım kullanmıştır. Ömrünü bir meyve
gibi toplayan şair, eğretilemeden ve alışılmadık bağdaştırmalardan yararlanmıştır.
Yine anlamı pekiştirmek için yararlanılan ikilemelerle “ömrün yaprak yaprak
dağılması” ve “uzakların bitimsiz egemenliği” alışılmadık bağdaştırmaların
kullanıldığı söylemlerdendir. Şiirin bütününe bakıldığında dilbilgisel sapmalar göze
çarpmaktadır. İnsan ömrünün geçişi ve bu akışın insan üzerinde bıraktığı etkiyi
anlatan şiir, okurda belli bir duygu değeri yaratmaktadır. Mutlu’nun Yazıklanma adlı
şiirinde, “sevi (mi?)/ şiir (mi?)/ ben (mi?)” (Mutlu, 2003: 25) ifadeleriyle başlayan
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dizelerinde bir bütünsellik söz konusudur. “ben (mi?)” ifadesiyle başlayan dizelerde
sevi ve şiir arasında ray döşeyen ücretsiz bir işçiye benzetir Mutlu kendini. Şiiri
anlatırken,
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“kanatmadık dil mi kaldı
dişleri geçtiğinde
bahçesinde imgelerle avutur beni” (Mutlu, 2003: 25)
dizeleriyle ifade eder. Devrik anlatımı kullanan Mutlu, alışılmamış bağdaştırma,
anlambilimsel sapma ve dil bilgisel sapmalara başvurmuştur. Kendimden
Yakınmalar adlı şiirde Mutlu, şiiri dört bölüme ayırmıştır. İlk üç bölümde “Ne çok
insan değilim” (Mutlu, 2003: 27) dizeleriyle başlarken dördüncü bölüm “Oysa ne çok
insandım” (Mutlu, 2003: 29) dizesiyle başlar. Şiirin genelinde oluşturulan insanın
kendini eleştiriş tavrı oysa ne çok insandım söylemiyle tamamlanır ve bir
bütünsellik oluşturur. Şiirde geçen “antik tapınakların savrulmuş çığlıkları”,
“penceremdeki sarmaşığa asılan yağmur ölüsü” imgeleri alışılmamış
bağdaştırmalar oluşturmaktadır. Bu bağlamda anlambilimsel sapmalar
kullanılmıştır demek mümkündür. Nazım Mutlu’nun insan hayatını bir oyuna
benzettiği Oyun adlı şiirinde,
“Limansız denizlere vuruldum
kulaç attım karayelde
filikalar
takalardan usta
kıyıya köz yoğurdum
yandım
güzeldim usta
yaktım
bozuldu oyun” (Mutlu, 2003: 30)
dizelerinde imgelerle derinleştirdiği hayat yolculuğunu ortaya koyar. İmgenin
görevini ayrı ayrı nesneleri bir araya getirerek bilinmeyeni bilinenle açıklamak
olarak belirten Gürkan Doğan’ın (Doğan, 2013: 125) söyleminde olduğu gibi bütün
bir ömrü denizde bir usta çırak ilişkisiyle anlatan Mutlu, hayatın insanı şekillendiren
kuralcı yönünü ve uyulmadığı takdirde insana yaptıklarını da “yandım/ güzeldim
usta/ yaktım/ bozuldu oyun” söylemiyle ortaya koymuştur. Devrik anlatımla yazılan
şiirde alışılmamış bağdaştırmalar, anlambilimsel sapmalar ve dilbilgisel sapmalara
baş vurulmuştur. Okurda duygu değeri uyandıran şiir, “limansız denizler”, “yaktım/
bozuldu oyun” gibi ifadelerle de göndergesel anlama başvurmuştur.
Nazım Mutlu’nun Yaşadığım adlı kitabındaki şiirleri sözdizimsel özellikler
açısından ele alındığında daha kısa olduğu görülmüştür. Bu durum, Geoffrey N.
Leech’in şiir dilinden bahsederken vurguladığı kısa anlatıma denk gelmektedir. Kısa
anlatım, şiirin düz yazıya göre daha az yer kaplamasından ve bu yüzden şairin kısa
bir zamanda ve az bir yerde çok ve çeşitli anlamlar içeren şeyler söylemek
zorunluluğunun bir ürünü olarak ortaya çıkar (Özünlü, 2001:73).

Nazım Mutlu’nun İnsanı Konu Alan Şiirlerinde Sunuluş Açısından Şiir Dili

Usul Acı
Nazım Mutlu’nun 2012 yılında yayımladığı şiir kitabı Usul Acı iki bölümden
oluşmaktadır. İkinci bölüme verdiği Kısacalamalar adı aynı zamanda bir sözcüksel
sapmanın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde bu bölü başlığı altında
yer verdiği Alâmet-i Fabrika, Şiir Kaçağı, İki Deniz Uykusu gibi şiirler de sözcüksel
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sapmanın ürünüdürler. Sözcüksel sapmalarda dilin normal kullanımının dışına
çıkıldığı ve dilde bulunmayan göstergelerden yararlanıldığı görülür (Aksan, 1999:
167). Nazım Mutlu’nun Usul Acı’da yer alan insanı konu alan şiirlerinden Soğuk
Zaman’da,
“Buzul çağının insanlarıyız tuhaf
sarımtırak
artık yaşlı yanılgılara bırakalım sıkkın saçlarımızı” (Mutlu, 2012: 69)
dizelerinde diğer şiirlerinde olduğu gibi devrik anlatımı tercih etmiş olduğu görülür.
“sıkkın saçlar” ve “yaşlı yanılgılar” ibarelerinde alışılmamış bağdaştırmalar,
anlambilimsel sapmalar ve küçültme anlamı katmak için “sarımtırak” , sarımsı
ifadelerinin kullanılarak ses öğelerinden de yararlanıldığı görülür. Dört bölümden
oluşan Can Kırıkları adlı şiirde,
“Öğrendim sonra
alkışın ışığında olacak
gerçeğin gülümsemesi
canım ağır
ağır
batacak
canıma.” (Mutlu,2012: 76)
dizelerinde devrik anlatım kullanılmıştır. İnsanın ışıma sürecini anlatan şiirde,
“canın ağır ağır batması” ifadesiyle olumsuz nitelikteki duygu değerinden
yararlanılmıştır. “alkışın ışığı”, “gerçeğin gülümsemesi” gibi ifadeler alışılmamış
bağdaştırmalardan oluşmaktadır aynı zamanda anlambilimsel sapma ve dilbilgisel
sapma da kullanılmıştır.
Kitabın Kısacalamalar bölümünde yer alan şiirlerin hepsinin adı üzerinde kısa
anlatımla oluşturulduğu görülmektedir. Bu bölümde yer alan Durum adlı şiirin;
“İnsan bu
istersin bir
oturur üretir
kalkar üretir
bir de
çatlamasın ar damarı
bin yılın emeğini
gide gele
iki günde
tüketir.” (Mutlu,2012: 85)
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dizeleri incelendiğinde Nazım Mutlu’nun diğer şiirlerinin aksine bu şiirde kullandığı
şiir dilinin günlük dile yakınlığı ve doğrudan anlatımı dikkat çekicidir. İnsana bir
nevi serzenişte bulunan Mutlu, olumlu-olumsuz niteliklerden yararlanarak bir
duygu değeri oluşturur. Şiirde, insanın iyi özelliğinin karşısına konulan kötü özelliği
karşıtlıklardan yararlanma durumunu göstermektedir. Kısa bir anlatım tercih
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Aynı bölümde yer alan Deneme Tahtası adlı şiirde;
“Hayat:
ne roman
ne şiir.
Hayat:
olsa olsa
deneme.” (Mutlu, 2012: 100)
hayatın insan için ne anlam ifade ettiğini anlatır. Mutlu’ya göre hayat; ne roman
kadar kapsamlı ve detaylı, ne şiir kadar imgesel ve büyülüdür. Hayatı anlamsal
olarak koyabileceği yer; ispat çabası güdülmeden, şahsî üslupla günübirlik
yazılardır. Kısa bir anlatımla yazılan şiir, benzetme üzerine kurulmuştur. Şiir, roman
ve deneme göstergeleriyle bir bütünsellik sağlanmıştır ve ona göre bir duygu değeri
belirlenmiştir. Doğrudan ve eksiltili bir anlatım kullanılırken dilbilgisel sapmanın
kullanıldığı görülmektedir. Son olarak yine aynı bölümde yer alan Sonuç adlı şiirde;
“Yaşlanmak mı?
Yapma
Daha ne ki
dün bir
bugün iki.” (Mutlu, 2012:96)
insan ömrünün kısalığı anlatılırken kimi harflerin büyük kimi harflerin küçük
başlaması ile göze dilbilgisel sapmalar çarpmaktadır. Eksiltili ve doğrudan anlatım
kullanılmıştır. Gayet açık içten ve gündelik bir dil ile yazılan şiirde “dün bir bugün
iki” deyiminin ömür ile bağdaştırıldığı görülmektedir.
Sonuç
Nazım Mutlu’nun Geceyi Kuşatır El Yazıları, Yaşadığım ve Usul Acı adlı şiir
kitaplarındaki insanı konu alan şiirleri, yazılış sırasına göre sunuluş açısından şiir
dili bağlamında incelenmiştir. Şiir dilinin şaire has tarz ve üslubuyla harmanlanmış
biçimini şiirleriyle ortaya koyan Mutlu’nun belirli bir çizgide ilerleyen bir şiir dili
vardır demek mümkündür. Şiirlerin genelinde devrik anlatıma başvurulurken rahat
ve içten söyleyiş ön plandadır. Konuşma dilinden yararlanılan sözcüklerin yanı sıra
alışılmamış bağdaştırmalara sıkça başvurulduğu görülmüştür.
Nazım Mutlu’nun şiir dilindeki sapmalar incelendiğinde genel anlamda
anlambilimsel sapmalar ve dilbilgisel sapmalar ön plana çıkarken bazı şiirlerinde
sözcüksel sapmalara da başvurulmuştur. Yoğun imge barındıran şiirlerde benzetme
ve koşutluklardan da yararlanılmıştır.
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Nazım Mutlu’nun şiir dilinde dikkat çeken bir diğer unsur şiirlerinin biçim
özellikleridir. Şiirler, biçim açısından ilginç özelliklere sahiptir, noktalama ve harf
kullanımı açısından değişik özellikler gösterirken görselliğe yönelen dizeler ön
plandadır.
Sonuç olarak Nazım Mutlu’nun sunuluş açısından şiir dili incelendiğinde, şairin
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şiirlerini, insana anlatmak istediklerini; duygu, düşünce, imge ve tasarımlarla
çevreleyerek aynı zamanda da Türkçenin bütün imkânlarını kullanarak kendine has
bir tarz ve tavırla ortaya koyduğu görülmüştür.
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AMASYA İLE ÖZDEŞLEŞEN FERHAT VE ŞİRİN HALK ÖYKÜSÜNÜN
TÜRKÇE VE URDUCA KİTAPLARINDA KARŞILAŞTIRILMASI
KNOWN IN AMASYA FERHAD AND SHIRIN STORIES COMPARISON IN TURKISH
AND URDU BOOKS
Dr. Mustafa Sarper ALAP
Kırıkkale Üniversitesi
drsaralp40@gmail.com

Özet
Amasya ili denilince ilk akla gelen sevdiği için dağları delen genç Ferhat’ın öyküsüdür.
“Ferhat ve Şirin” halk öyküsü Türkiye’nin bilinen en meşhur halk öykülerinden birisidir.
Türkiye’de halk hikâyelerinin derlendiği kitaplarda ve özellikle “Ferhat ve Şirin” isimli
kitaplarda bu hikaye çeşitli şekillerde anlatılmaktadır.
Ferhat ve Şirin öyküsünün anlatıldığı bir derleme kitap olan ve Ali Püsküllüoğlu
tarafından hazırlanan “Türk Halk Hikayeleri” isimli kitapta önemli bir çok Türk halk
hikâyesinin yanı sıra “Ferhat ve Şirin” isimli halk hikâyesi de yer almaktadır.
Bu kitap Pakistan’da da Öğretim Üyesi Abide Hanif tarafından “Turki Lok Kahanian”
(Türk Halk Hikayeleri) ismiyle hazırlanmıştır. Urdu edebiyatında Türk halk
hikâyelerini anlatan bu kitapta çeviriler birbirine çok benzemektedir. Ayrıca Türkçe
kitapta geçen şiirlerin büyük bir bölümü Urducaya tercüme edilmiştir. Kahramanların
isimlerinde Urduca kitapta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Urduca hazırlanmış
olan kitapta ayrıca konu bütünlüğü korunmuştur.
Her iki dilde hazırlanmış olan kitapta şiirler şu şekilde oluşturulmuştur.
Türkçe
Urduca
Şu derdimin dermanını
، کیس کو بتائے بغری اس درد اک درمان ڈھونڈان مشقل ےہ
Haberdar olmayan bilmez
، عشق اییس بال ےہ جس ےن اس اک مزانہ چکھا
Sevda bir bela şeydir ki
.)Hanif, 1999: 27(،وہ ےب خرب رہا
Ona tutulmayan bilmez
(Püsküllüoğlu, 2011: 54)
Türk halk edebiyatı içerisinde bulunan bu eserin Urdu diline tercümesinde bazı şiirler
yer almamaktadır. Pakistan’da Türk halk edebiyatının en önemli öykülerinden birisi
olan Ferhat ve Şirin öyküsünün Urduca olarak yayımlanması önemli bir tanıtım
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türk, Urdu, halk, öykü, tanıtım.
Abstract
It is the story of the young Ferhat, who pierces the mountains for the love he first came
to mind in the name of Amasya. "Farhad and Shirin" people's history is one of Turkey's
most famous folk stories known. and in the books of folk tales compiled in Turkey,
especially the "Farhad and Shirin" it is described in various ways this story in his book.
In the book titled "Turkish Folk Stories" by Ali Püsküllüoğlu, a compilation book about
Ferhat and Şirin's story, there are many important Turkish folk stories as well as the
popular story "Ferhat and Şirin".
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This book was also prepared in Pakistan by the Instructor Abide Hanif under the title
"Turki Lok Kahanian" (Turkish Folk Stories). The translations in this book, which tells
about Turkish folklore in Urdu literature, are very similar. In addition, most of the
poems in Turkish books have been translated into Urdu. No changes were made to the
Urdu book in the names of the heroes. In the book which was prepared in Urdu, the
subject matter integrity was also preserved.
The poems in the book, which was prepared on both sides, were formed as follows.
Turkish
Urdu
No one know who unaware of my
، کیس کو بتائے بغری اس درد اک درمان ڈھونڈان مشقل ےہ
cure of pain
، عشق اییس بال ےہ جس ےن اس اک مزانہ
Love is a trouble that He does not
.)Hanif, 1999: 27(،چکھا وہ ےب خرب رہا
know what is not
There are some poems in the translation of Urdu into this work which is in Turkish folk
literature. One of the most important stories of Turkish folk literature in Pakistan was
the publication of the narrative of Ferhat and Shirin as Urdu.
Keywords: Turk, Urdu, public, story, presentation.

Giriş
“Ferhat ve Şirin” öyküsü denince akla Amasya gelmektedir. “Ferhat ve Şirin” halk öyküsü
Türkiye’nin bilinen en meşhur halk öykülerinden birisidir. Türkiye’de halk öykülerinin
derlendiği kitaplarda ve özellikle “Ferhat ve Şirin” isimli kitaplarda bu hikâye çeşitli
şekillerde anlatılmaktadır.
Ferhat ve Şirin öyküsünün anlatıldığı Ali Püsküllüoğlu tarafından hazırlanan “Türk Halk
Öyküleri” isimli derleme kitapta da, önemli bir çok Türk halk öykülerinin yanı sıra “Ferhat
ve Şirin” isimli halk öyküsü de yer almaktadır.
Bu kitap Pakistan’da da Öğretim Üyesi Abide Hanif tarafından “Turki Lok Kahanian”
(Türk Halk Öyküleri) ismiyle hazırlanmıştır. Urdu edebiyatında Türk halk öykülerini
anlatan bu kitapta çeviriler birbirine çok benzemektedir. Ayrıca Türkçe kitapta geçen
şiirlerin bir bölümü Urducaya tercüme edilmiştir. Kahramanların isimlerinde Urduca
kitapta herhangi bir değişiklik yapılmamış ve konu bütünlüğü korunmuştur.
Abide Hanif’in hazırlamış olduğu kitapta “Turki Lok Kahanian” (Türk Halk Öyküleri)
isimli kitap Pakistan’da yayımlanmış ve Pakistan’daki kitapevlerinde okuyucularla
buluşmuştur. Bu kitap Türkiye ve Türk halk öykülerinin tanıtımında önemli bir kaynaktır.
Bu iki kitabı çalışmamızda karşılaştıracak olursak şu benzerlikleri ve farklılıkları görebiliriz:
Ali Püsküllüoğlu- “Türk Halk Öyküleri”
Ali Püsküllüoğlu’nun hazırladığı kitapta “Ferhat ve Şirin” öyküsü yanında başka Türk
halk öyküleri de yer almaktadır. Kitap, şu şekilde başlamaktadır:
Zaman zaman içinde ve zamanların birinde Amasya sultanlıktı. Sözü yasa, eylemi halka
asa olana “sultan” derler. Yani o kişi, sultan olduğu ülkeyi dilediğince yönetir ve d çoğu
“zulüm” le, azı da “bilim”le yönetir. İşte, Mehmene Sultan da Amasya’yı bilimle yönetmeye
çalışıyordu (Püsküllüoğlu, 2011: 44).

Amasya ile Özdeşleşen Ferhat ve Şirin Halk Öyküsünün Türkçe ve Urduca Kitaplarında Karşılaştırılması

Mehmene Sultan’ın çocuğu yoktu ve yeğeni Şirin güzeller güzeli bir kızdı. Ferhat ise, usta
marangoz Behzat Usta’nın oğlu idi ve Mehmene Sultan’ın, yeğeni Şirin için yaptıracağı köşk
için saraya babasıyla birlikte geldi.
Abide Hanif – “Turki Lok Kahanian” – (Türk Halk Öyküleri)
Abide Hanif’in hazırlamış olduğu kitapta da, Ali Püsküllüoğlu’nun hazırladığı kitapta yer Sayfa | 43
alan öykülerin aynıları yer almaktadır. Abide Hanif’in kitabı şu şekilde başlamaktadır.

 عقلمندی، حکومت یک ابگ دوڑ ابدشاہ اپین ذہانت،پراےن زماےن مںی عامس یہ مںی ابدشاہات قامئ یت
 ُاس زماےن مںی رواج تھا کہ ابدشاہ یک موت ےک بعد اس اک بڑا، اور خواہشات ےک مطابق کرات تھا
.)Hanif, 1999: 23(،بیٹا اتج حقدار کہالات تھا
Eski zamanlarda Amasya’da bir krallık kurulmuştu, iyi yönetilen bu krallıkta hükümdar
aklına ve bilgisine güveniyordu. Bu dönemde padişahın ölümünden sonra onun en büyük
oğlu tahta çıkmayı hak eder denilirdi.
Ali Püskülloğlu’nun kitabında öykü karakterleri:
Ali Püskülloğlu’nun Kitabında Öykü
Karakterleri

Abide Hanif’in Kitabında Öykü
Karakterleri

Mehmene Sultan
Ferhat
Şirin
Behzat Usta
Kara Yürekli Cariye
Kötü Yürekli Şeytan Kadın

سلطانہ مہمنے
فرہاد
شرییں
بہزاد
بری نیت وایل خادمہ
ش یطان صفت بڑھیا

Öyküyü özetleyecek olursak, Mehmene Sultan’ın hiç çocuğu yoktu, bir tek yeğen
Şirin vardı. Mehmene Sultan, yeğeni Şirin için çok güzel bir köşk yaptırmak ister,
bunun için en iyi usta olan Behzat Usta’yı sarayına çağırır, Behzat Usta, oğlu Ferhat
ile birlikte gelir. Ferhat yakışıklı, Şirin de güzeller güzeli bir kızdır. Hem Ferhat hem
de Şirin saray içinde karşılaştıklarında ikisi de birbirine âşık olur. İki âşık, sık sık
sarayın dışında buluşurlar.
Mehmene Sultan’ın köşkünün inşaatı devam ederken Mehmene Sultan ve Şirin
çok güzel suların gürül gürül aktığı bir yere gittiler. Şirin, bu suyu çok beğendi ve bu
suyun saraya getirilmesini emretti. Ancak suyun gelmesi için dağın delinmesi
gerekirdi, ilanlar verildi ama sadece Ferhat bu işi yapabileceğini söyleyerek dağları
delmeye başladı. Ferhat dağları delerken, bir yandan da Şirin ile buluşuyordu. İki
aşık buluşurken onları sarayın kötü bir cariye gördü ve gidip bunu Mehmene
Sultan’a söyledi, sultan ona inanmayarak kızdı. Daha sonra tekrar iki aşığın
birbiriyle buluştuğunu sultana söyleyen kötü yürekli cariye, bu kez sultanı ikna etti.
Sultan, Şirin ile konuştu ama Şirin aşkına devam edince bu sefer Mehmene Sultan,
kötü yürekli şeytan bir kadına durumu anlattı, o da kendisine yardım edeceğini
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söyledi ve ertesi gün Ferhat’a Şirin’in öldüğünü söyleyerek Ferhat’ın ve kendinin
ölümüne sebep oldu ve Şirin’de Ferhat’ın mezarına geldiğinde o da hayatına veda
etti (Püsküllüoğlu, 2011: 44-73).
Türkçe kitapta “Ferhat ve Şirin” öyküsünde çeşitli şiirler yer almaktadır. Urduca
Sayfa | 44 kitapta ise az sayıda şiir yer almaktadır. Bu şiirlerden birisi şudur:

،کیس کو بتائے بغری اس درد اک درماں ڈھونڈان مشلک ےہ
،عشق اییس بال ےہ چس ےن اس اک مزانہ چکھا
.)Hanif, 1999: 27( وہ ےب خرب رہا
Ali Püsküllüoğlu, kitabında bu şiir şu şekilde gösterilmiştir:
“Şu derdimin dermanını
Haberdar olmayan bilemez,
Seda bir bela şeydir ki
Ona tutulmayan bilmez.” (Püsküllüoğlu, 2011: 54)
Şiirler bazen farklı cümle kuruluşları gösteriyor olsa da taşıdıkları anlam
aynıdır. Urducayı iyi bilenler, aradaki cümle farklılıklarını kolayca anlayabilirler.
Urduca kitap ve Türkçe kitapta yer alan diğer bir şiir de şöyledir:

،دیکھ مریی حمبوب
،عشق ےن پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دای ےہ
،متہاری جدایئ ےن مجھے افرسدہ کر دای ےہ
.)Hanif, 1999: 30(،دن رات آہںی بھرات ہوں
Türkçe kitapta bu şiir şu şekilde yazılmıştır:
“Aşk ile dağları delerim,
Aşk olmasa ben niderim,
Yandım o yârin elinden,
Gece gündüz ah ederim.” (Püsküllüoğlu, 2011: 64).
Sonuç
Sonuç olarak Türkçe ve Urduca hazırlanan kitaplarda iki eş kitap tamamıyla Ferhat ve
Şirin’i, öykünün diğer kahramanlarını ve Amasya ilini anlatmaktadır. Urduca öykü
kitabında “Ferhat ve Şirin” öyküsünün yanında diğer halk öykülerinin de anlatılması Türk
Halk kültürünü çok iyi bir şekilde anlatmaktadır.

Amasya ile Özdeşleşen Ferhat ve Şirin Halk Öyküsünün Türkçe ve Urduca Kitaplarında Karşılaştırılması

Urduca ve Hintçe çekilen “Ferhat ve Şirin” isimli filmlerde de bu kitaplara benzer
olaylar yer almaktadır, ancak genellikle bu filmler ve bazı kitaplar “Hüsrev Şirin”
öyküsünden yola çıkmışlardır. Bazı film ve kitaplarda öykü kahramanları farklıdır, bunun
yanında öykünün sonu da birbirlerine benzemektedir.
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DİVAN EDEBİYATINDA ŞEHİRLER ÜZERİNE YAZILAN ŞİİRLER VE
BUNLAR ARASINDA AMASYA ŞİİRLERİ
POETRY ON THE CITIES IN THE DIVAN LITERATURE AND
AMASYA POEMS AMONG THEM
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Özet
Divan şairleri bir gelenek olarak doğdukları, bulundukları veya bir müddet yaşadıkları
yerler, kasabalar, şehirler hakkında özellikle onları övücü mahiyette şiirler yazmışlar,
bunları da divanlarına almışlardır. Bu şehirler arasında sayı olarak ilk sıraları İstanbul,
Edirne, Bursa, Manisa gibi Osmanlı’ya paytahtlık yapmış yerler veya şehzadelerin
padişah olmazdan önce bulundukları sancaklar paylaşmaktadır. Zamanında Osmanlı
toprakları içerisinde bulunan fakat bugün elimizden çıkmış olan birçok şehir, kasaba
veya bölge hakkında da şairlerin divanlarında şiirler bulunmaktadır. Özellikle
Balkanlar’daki şehirler hakkında yazılanlar sayı açısından dikkati çekecek kadar
fazladır. Bunların yanında özellikle İstanbul’un Üsküdar, Galata, Bebek, Beşiktaş, Hisar
gibi önemli semtleri için de divanlarda hatırı sayılır sayıda şiirler bulunmaktadır.
Divanlarda muhtelif nazım şekilleriyle yazılmış olarak rastlanan bu şehirler arasında
Amasya da bulunmaktadır. Bir zamanlar Amasya’ya bağlı olan Lâdik üzerine ayrıca
bugün yine Amasya’nın ilçelerinden olan Mezifon üzerine de divanlarda şiirlere
rastlıyoruz. Divanlarda üzerine şiir yazıldığını tespit ettiğimiz şehirler, kasabalar ve
bölgelerden bir kısmı alfabetik olarak şöyledir: Ahıska, Akpınar, Amasya, Antalya,
Aspozi, Aydın, Bağdat, Bartın, Bitlis, Bozdağ, Bursa, Cendere, Dukakin, Edirne, Elmalı,
Erkeri Kesri, Erzurum, Filorina, Haleb, Harput, Hicaz, İskenderiyye, İstanbul, İzmir,
Kerkük, Kilis, Kıbrıs, Konya, Lâdik, Malatya, Manastır, Manisa, Maraş, Mısır, Prizren,
Rodos, Şam, Saraybosna, Selânik, Serfice, Sinop, Siroz, Tokat, Yenişehr-i Fenâr.
Biz tebliğimizde hangi şairlerin divanlarında hangi bölge, şehir veya kasaba hakkında
yazılan şiirler bulunduğunu, bunların sayılarını, nazım şekillerini ve bu şiirlerde adı
geçen şehirlerin hangi özelliklerinin ön plana çıkarıldığını sunacağız.
Anahtar Kelimeler: Amasya şairleri, divan, şehir, Amasya.
Abstract
Divan poets wrote poems about places, towns and cities where they were born, lived or
lived for some time, and received poems in their divan. Istanbul, Edirne, Bursa, Manisa,
such as the number of cities among the first places as the capital of the Ottoman Empire,
or princes of the cities of the sultans have been sharing before. There are poems in the
divans of poets in many cities, towns or regions, which are in the Ottoman lands, but
which are not now in our hands. Especially in the Balkans, the number of writings about
cities is remarkably high. In addition to this, there are considerable poems in the divans,
especially in Istanbul's Üsküdar, Galata, Bebek, Beşiktaş and Hisar districts. Amasya is
also one of the cities found in the divan. We find poems in the divan on the Lâdik, once
a district of Amasya and Mezifon. Some of the cities, towns and regions in which we
found poetry on the divans are listed alphabetically: Ahıska, Akpınar, Amasya, Antalya,
Aspozi, Aydın, Baghdad, Bartın, Bitlis, Bozdağ, Bursa, Cendere, Dukakin, Edirne, Elmali,
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Erkeri Kesri, Erzurum, Filorina, Haleb, Harput, Hejaz, Alexandria, Istanbul, Izmir,
Kirkuk, Kilis, Cyprus, Konya, Lâdik, Malatya, Manastir, Manisa, Maras, Egypt, Prizren,
Rhodes, Damascus, Sarajevo, Thessaloniki, Serfice, Sinop, Cirrhosis, Tokat, Yenişehr-i
Fenâr.
In our paper, we will present the poems which are written about which region, city or
town in which the poets are written, which numbers, verses and the features of the
cities mentioned in these poems are highlighted.
Keywords: Amasya poets, divan, city, Amasya.

Giriş
Değerli misafirler, sevgili öğrenciler; biz bu tebliğimizde ağırlıklı olarak, divan
edebiyatında önemli bir yer tutan ve bir tür olarak değerlendirebileceğimiz şehir şiirleri
üzerinde duracağız. Divan şairleri bir gelenek olarak doğdukları, bulundukları veya bir
müddet yaşadıkları yerler, kasabalar, şehirler hakkında özellikle onları övücü mahiyette
şiirler yazmışlar, bunları da divanlarına almışlardır. Bu şehirler arasında sayı olarak ilk
sıraları İstanbul, Edirne, Bursa gibi Osmanlı’ya paytahtlık yapmış yerler veya şehzadelerin
padişah olmazdan önce bulundukları sancaklar paylaşmaktadır. Zamanında Osmanlı
toprakları içerisinde bulunan fakat bugün elimizden çıkmış olan birçok şehir, kasaba veya
bölge hakkında da şairlerin divanlarında şiirler bulunmaktadır. Özellikle Balkanlar’daki
şehirler hakkında yazılanlar sayı açısından dikkati çekecek kadar fazladır. Şehir şiirlerini
tespit etmek amacıyla yıllardır sürdürdüğümüz ve inşallah önümüzdeki yıl tamamlanacak
olan “Şehrengizler ve Şehir Şiirleri” adlı çalışmamız bağlamında bugüne kadar 1500
civarında divan taradık. Taranan bu divanlarda 200 kadar şaire ait manzume tespit edildi.
Bunların yanında mesneviler ve mecmualar da gözden geçirildi. Bunlar arasında da şehir
şiirleri olduğu görüldü. Kaynak taramaları sonucunda 200 civarında şairin, toplam 116 şehir
hakkında manzume yazdığını tespit ettik. Doğal olarak şehirlerle ilgili şiirlerin hepsini tespit
ettik, iddiasında bulunamayız. Mutlaka gözümüzden kaçanlar olmuştur. Araştırmalar
sonucunda, yeni divanlar ve kaynaklar ortaya çıktıkça bunların sayısı şüphesiz artacaktır.
Üzerine şiir yazılan bu 116 yerleşim yeri alfabetik olarak şöyledir:
“Ahısha, Akpınar, Akşehir, Amasya, Anadolu Hisarı, Ankara, Antalya, Antep, Ayaş, Aydın,
Bağdad, Bartın, Bebek, Bender, Beşiktaş, Beşir Köyü, Beykoz, Bitlis, Bosnasaray
(Saraybosna), Bozdağ, Bursa, Cendere, Ceyhun, Cum‘a, Çorum, Dukakin, Edirne, Elmalı,
Erciyes, Erkeri Kesri, Erzurum, Florina, Galata, Gedûs, Gostivar, Gürün, Haleb, Halkalı Suyu,
Harput, Havza, Hicaz, Hisar, Ilıca (Zagra’da), İskenderiyye, İskilip, İslimye, İstanbul, İzmir,
İznik, Kağıdhâne, Kalkandelen, Kaplıca, Karaferye, Karlova, Kayseri, Kerbeneş, Kerkük,
Keykubad, Kıbrıs, Kızanlık, Kilis, Konya, Korintos, Kütahya, Ladik, Lenberan, Magalkara,
Malatya, Manastır, Manisa, Maraş, Medine, Meriç Nehri, Mısır, Mîrgûn, Muğla, Necef, Niğde,
Prizren, Râniye, Rodos, Rumeli Hisarı, Sa‘dâbâd, Sakız, Selânik, Serakin, Serez, Serfice, Sille,
Sinop, Siroz, Siroz Yaylası, Şam, Şumlu, Taraklı, Tarsus, Tebriz, Tekfurdağı, Tırnovi, Tillo,
Tokat, Tuna, Tuzhurmatu, Ulucak, Urfa, Üsküdar, Üsküp, Varna, Yenipazar-ı Bosna,
Yenişehir, Zagra”.
Divan edebiyatında şehirlere yazılan şiirlerde belirttiğimiz gibi ilk sırayı doğal olarak
İstanbul almaktadır. İstanbul hakkında yazılan şiir sayısı 59’dur. İstanbul hakkında müstakil
olarak yazılan şiirlerin yanında İstanbul’un “Üsküdar, Beşiktaş, Beykoz, Hisar, Bebek,
Sa‘dâbâd” gibi semtleri hakkında yazılan şiirler de yekün tutmaktadır. Sonra sırasıyla 34
şiirle Edirne ve 18 şiirle Bursa gelmektedir. Haklarında çok şiir yazılan şehirler arasında 9
şiirle Bağdat, 7 şiirle de Konya görülmektedir.
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Divanların dışında mesnevilerde de şehirlerle ilgili şiirlere rastlanıyor. Örneğin
Vücûdî’nin “Hayâl ü Yâr” mesnevisinde Bursa, Edirne, Halep, İstanbul hakkında uzun
manzumeler yer almaktadır.
Divan ve mesnevilerin dışında bir şehrengiz gibi bir şehri anlatan müstakil eserlerle de
karşılaşıyoruz. Örneğin Rûhî’nin mesnevî şekliyle yazdığı 350 beyitlik “İstanbul-nâme” adlı
eseri bu tür bir eserdir.
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Bazı şairlerin divanlarında yalnızca bir şehir hakkında şiir görüldüğü hâlde bazı şairlerin
birden çok şehire şiir yazdığını tespit ettik. Örneğin Benderli Cesârî, “Bender, Cum’a, Edirne,
Zagra, İslimye, Karlova, Şumlu, Üsküp” olmak üzere 8; Âşık Ömer “İstanbul, İzmir, Sakız,
Sinop, Şam, Varna” olmak üzere 6; Karamanlı Aynî “Şam, Antalya, Konya, Mısır” olmak üzere
4 şehire şiir yazmıştır.
Şehir Şiirlerinin Önemi:
Şehir şiirlerinde genellikle bugün unutulmuş veya ortadan kalkmış olan o şehrin tarihi,
coğrafyası, iklimi, orada yaşayan şahsiyetler, o şehrin meşhurları, önemli binaları, camileri,
dergahları, akarsuları, hatta meyveleri vs. hakkında bilgi bulmak mümkündür. Meyveleri
derken, mesela Rıza’nın Kızanlık kasidesinde o şehrin elmalarından bahsediliyor ve
manzumede 35 elma çeşidinin adları sayılıyor; yine Ubeydî’nin Zagra kasidesinde o şehrin
armutlarının adları veriliyor ve manzumede 25 kadar armut çeşidinin adları sayılıyor. Bu
şiirlerin bir diğer önemi de Osmanlı döneminde Osmanlı toprakları içerisinde Osmanlı fizikî
ve kültür coğrafyasında bulunan fakat bugün elimizden çıkmış olan şehirler, beldeler
hakkında yazılan şiirlere rastlanmasıdır ki divanlar içerisinde bu tür şiirler çokça
görülmektedir. Örneğin “Ahısha, Bağdat, Bender, Bosna, Cendere, Dukakin, Erkeri Kesri,
Florina, Halep, Hicaz, İskenderiyye, İslimye, Karlova, Kerbeneş, Karaferye, Korintos,
Lenberan, Medîne, Rodos, Sakız, Saraybosna, Selanik, Serez, Serfice, Şam, Şumlu,
Tuzhurmatu, Üsküp, Varna, Yenipazar-ı Bosna, Yenişehr-i Fenâr, Zagra” bunlardan
bazılarıdır. Bunların bir kısmının adlarını dahi bilmeyiz veya hatırlamayız. Mesela Kerbeneş
veya Lenberan hakkında zihnimizde bir çağrışım uyanmıyor, halbuki Tab‘î’nin Kerbeneş
hakkında bir şiiri vardır ve Kerbeneş bugün Arnavutluk sınırları içindedir; kezâ Sa‘dî’nin
Lenberan hakkında bir şiiri vardır ki Lenberan bugün Azerbaycan Karabağ sınırları
içindedir.
Gazel, kaside, mesnevi, kıt‘a, murabba, tahmîs, müseddes, müsebba, şarkı, terkîb-i bend
nazım şekilleriyle yazılan, tespit ettiğimiz şehir şiirlerini şöyle basit bir tasnife tâbi
tutabiliriz:
1- Şehir Medhiyeleri:
Divan edebiyatında şehirlerle ilgili yazılan şiirler genellikle övgüye yöneliktir ve bunlar
medhiye özelliği taşımaktadır. Bazı şairlerin bu minvaldeki şiirlerinden örnek beyitler
alıyoruz:
Azmî-zâde Hâletî’nin Şam hakkındaki şiirinden:
Âdeme cânlar virür âb u hevâsı subh u şâm
Ravza-i cennet midür bu yâ sevâd-ı mülk-i Şâm
Âdemi âb u hevâsı rûz u şeb sâlim tutar
Gâlibâ olmuşdur anuñ-çün lakab Dârü's-Selâm
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Nâzikî’nin Bursa medhiyesinden:
Merhabâ ey şehr-i Bursâ kim behişt-âyînsin
Hûbsın gâyetde hem şâyeste-i tahsînsin
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Bursasın ammâ ki vasf itmek seni mümkin degil
Ta‘n ider Bagdâd'a tarzıñ gayret-i Kazvînsin
Bayburtlu Zihnî’nin Erzurum’la ilgili gazelinden:
Nev-cüvânî nâz-perver bir mekândır Erzurum
Dîde-i uşşâka kuhl-i Isfahândır Erzurum
Bây ider yohsulları sermâye-i sermâ ile
Berf ü bârânı belâ-yı âsumândır Erzurum
İskilipli Sersetzâde Ahmed Hamdî’nin Bartın gazelinden:
Bir çemen-zâr u latîf hôş-hevâdır Bartın
Göñül ârâm idecek cây-ı safâdır Bartın
İki cânibde iki cûları mânend-i Furât
Çaglıyor inci gibi nüzhe-nümâdır Bartın
Şem‘î’nin Bursa gazelinden:
Şehri gülzâr-ı İrem yaylası firdevs-i berîn
Gösterür iki cihân zevkin safâsı Bursa'nuñ
Câm elinde Cem gibi geçmiş mahabbet tahtına
Âlemüñ sultânıdur her bir gedâsı Bursa'nuñ
Nâsır Abdulbâkî Dede’nin İstanbul Kasidesi’nden:
Habbezâ şehr-i Sitanbûl ki hiç dünyâda
Beñzemez zîbde bir şehr bu hoş-bünyâda
Kişver-i Avrupa gûyâ ki bir altun hâtem
Seng-i elmâsı Sitanbûl meger bâlâda
Helâkî’nin İstanbul ve Galata hakkındaki murabba‘ından:
Kemâl-i vech ile seyrin görenler dâr-ı dünyânuñ
Safâ-yı kalb ile zevkin sürenler her temâşânuñ
Nazîrin görmedi hergiz bu iki şehr-i zîbânuñ
İlâhî yıkma bünyâdın Sitanbûl'uñ Kalata'nuñ
Sünbülzâde Vehbî’nin Edirne medhiyesindeki gazelinden:
Hoş geldi baña şehr-i dil-ârâ-yı Edirne
İstanbul'ı añdırdı temâşâ-yı Edirne
Beñzer ruh-ı hûbânına her vechile gûyâ
Sad-reng ile bûyâ gül-i zîbâ-yı Edirne
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2- Şehir Hicivleri:
Divanlarda şehirlerle ilgili yazılan şiirler ağırlıklı olarak o şehrin övgüsü mahiyetindedir.
Ancak bazı şairler de bir şehri hicveden şiirler yazmışlardır. Örneğin Ravzî’nin bugün
Arnavutluk sınırları içinde bulunan Dukâkin hakkındaki 12 bendlik bazı yerleri de
müstehcen mütekerrir murabba’ı bu tür bir manzumedir. Bu manzumeden üç bend şöyledir.
Halkı hep yalın ayak başı kabâ çıplakdur
Arnavud kâfiridür gâyet ile yañşakdur
O yire kâdî olur şol kişi kim ahmakdur
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukakin
Arpa unun kepegi ile iderler bulamaç
Ne tuzı var ne yagı it yemez olursa da aç
Ömri içre birisi hiç yimemişdür tutamaç
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukakin
Ne pirinci bulınur ne yagı var ne balı
Halkınun fakr ile gâyetde mükedder hâli
Hâsılı ucdan uca âteş urup yakmalı
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukakin
Şehir hicviyelerine ikinci örnek Sehî Bey’dendir, Sehî Bey’in Korintos hakkındaki 47
beyitlik terkib-i bendinin birçok beytinde Korintos’a yergi vardır. Bu manzumeden birkaç
beyit şöyledir:
Suyı bed hevâsı çepel kendü şûm
Yöresi harâbe yatık pür-dalâl
Tokınsa hevâsına bir şîr-i tıfl
Bir ayda kocala ola kaddi dâl
İçerse kimesne bir içim suyın
Verem baglar içi olur kendü lâl
Dem olur beş on gün kasırga eser
Tufanlar kopar u göge yer tozar
Piresi oransız iñen çok durur
Talar it gibi vü sinek-tek üşer
Şehir hicviyelerine üçüncü örnek Fehîm-i Kadîm’in Mısır hakkında kıt‘a şeklindeki 16
beyitlik şiiridir. Bu şiirden birkaç beyit şöyledir:
Ahdim olsun ger der-i cennet olursa ey Fehîm
Sag olursam geçmeyem bir dahi bâb-ı Mısr’dan
Çok temâşâ itdim âdem görmedim zîrâ gözüm
Hîredir gerd-i himâr-ı bî-hisâb-ı Mısr’dan
Gülsitândan bülbülân me’yûs olup hâmûş hep
Her harâbe pür-sadâ bang-i gurâb-ı Mısr’dan
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Evliyâsı ser-bürehne kîr-der-kef gezmede
İzz ü nân-ı himmet ummañ bî-hicâb-ı Mısr’dan
3- Şehir Mersiyeleri:
Bu tür şiirler elden çıkan veya düşman eline geçen şehirler hakkında yazılıyor. Şehir
mersiyelerine Arap edebiyatında çok sayıda rastlanmaktadır. Örneğin Endülüs ile ilgili Arap
Sayfa | 52 edebiyatında çok miktarda şiir vardır. Bizim edebiyatımızda ise özellikle Balkanlar
coğrafyasında kaybedilen bazı şehirlerin ardından yazılan şiirler görülüyor.
4- Şehrengizlerin Baş Kısımlarında O Şehir İle İlgili Şiirler:
Bilindiği gibi şehrengizler, bir şehrin mahbublarını yani erkek güzellerini anlatan
manzumelerdir. Şehrengizlerin baş kısımlarında o şehrin övgüsü yapılarak bazı özellikleri
de veriliyor. Örneğin Gelibolulu Âlî, Gelibolu şehrengizinde güzelleri anlatmaya geçmeden
önce 18 beyit içerisinde Gelibolu’nun övgüsünü yapıp güzelliklerini anlatıyor. Bu
şehrengizin baş kısmından iki beyit şöyledir:
Dem-i Îsâ’ya hem-demdir hevâsı
Suyı enhâr-ı huldün âşinâsı
Leb-i deryâdadır ol şehr-i ra‘nâ
Behişt-âsâ leb-i kevserde cânâ
Mesîhî’nin Edirne Şehrengizi’nden Edirne övgüsünde üç beyit:
Aceb şehr ol ki anın bâg u râgı
Virür kişiye cennetden ferâgı
İçinde suları mevzûn u reftâr
Bulutlar başı ucında hevâ-dâr
Temâşâ eylesen her bir minâre
Dönüpdür serv-kâmet bir nigâra
Üsküplü İshak Çelebi’nin Bursa Şehrengizi’nden iki beyit:
Ne şehr ol bir arûs-ı hûb u zîbâ
Kemâl-i hüsn ile bî-misl ü hemtâ
Münevver havzıdır ser-çeşme-i nûr
Görenler kevser-i cennetden el yur
5- Sâhilnâmeler:
İstanbul’un sahillerini anlatan şiirlerdir. Bunlardan en önemlileri Ferdî’nin 63 beyitlik
Sevâhilnâmesi ile ona zeyl olarak yazılan İzzet Efendi’nin 65 beyitlik Sâhilnâmesi’dir. Ayrıca
Celâlî Ebûbekir’in de yine Fennî’ye zeyl olarak yazdığı 5 beyitlik gazel şeklinde bir
Sâhilnâmesi vardır. Bu tür manzumelerde İstanbul’un sahilleri tevriyeli kullanımlarla
anlatılır, anlatılan sahil ile ilgili kelime oyunları yapılır. Örneğin Fennî Küçüksu için şöyle
diyor:
Fürkatinle şu kadar giryeler itdim cânâ
Bir Küçüksu görinür eşkime nisbet deryâ
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Beşiktaş için:
Tıfl iken sana hırâm-ı bedî‘ ögretdigi-çün
Dilerim Hak’dan anı kim o Beşik Taş olsun
İzzet Efendi’den Kuruçeşme için:
Âb-ı dîdem dükedüp hep benim ol çeşmi gazâl
Bir Kuru Çeşme’ye döndi gözümüz kalmadı âb
6- Bilâdiyeler:
Şairlerin kelimeleri tevriyeli, mecazlı kullanarak veya başka edebî sanatlarla süsleyerek,
şehir isimleriyle oyunlar yaparak yazdıkları şiirler de vardır ki bunlara genel olarak
“Bilâdiye” adı verilmektedir. Arayıcızâde Ferdî’nin 42 beyitlik kasidesi bunun tipik
örneğidir. Ferdî’nin Bilâdiyesi’ne Derviş Ömer’in yine 46 beyitlik, Lutfî’nin ise 19 beyitlik
her ikisi de kaside nazım şekliyle yazılmış zeylleri vardır. Ferdî’nin Bilâdiyyesi’nden iki
beyit:
Gözleri Aydın ola Tîre-derûn agyârın
Zevki var yâr ile Bandırma’da yârân-ı safâ
Bakmayup hiç Tarab-efzûn-ı visâle Giresün
Yâ Hasen Keyf ile mest olsa da kalsa tenhâ
Derviş Ömer’in Bilâdiyyesi’nden iki beyit:
Sûfiye Cum‘a’da ezkârı katı çok lâzım
Kırk kilîsâyı yıkup Mescid idindi gûyâ
Kagıdı Ak Yazı ise Kara Orman’dır
Koca İli yazamaz hâme çü ditrer cânâ
7- İstanbul’un Mesîre Yerleri Hakkında Yazılan Şiirler:
İstanbul’daki mesire yerleri hakkında yazılan şiirlere de rastlıyoruz. Feyzullah Efendi’nin
bu minvalde “Esâmî-i Mesâ’ir” başlıklı 43 beyitlik bir kasidesi vardır ve bu kasidede
İstanbul’daki, aralarında “Kağıdhâne, Südlüce, Beykoz, Ok Meydanı, Fındıklı, Ortaköy, Göksu,
Kandilli, Kanlıca” gibi mesire yerlerinin bulunduğu 53 mesire yeri anlatılmaktadır.
Mesîrelerle ilgili bir manzume de Hıfzî’nin 61 beyitlik kıt’a-i kebîre nazım şekliyle yazılmış
manzumesidir. Ancak bu manzumede sadece padişahlara mahsus olan ve “has bahçe” olarak
adlandırılan mesire yerleri ve kasırların tavsifi yapılıyor. Bu manzumede 50 mesire yeri ve
kasır anlatılıyor. Adı geçen manzumeden birkaç beyit:
Pertev-endâz-ı kudûmıyla Fener Bâğçesi’niñ
Şimdi başında âteş yanmada tâ subh u mesâ
Baht-ı fîrûz ile İstavroz’a teşrîf idicek
Var mı Beglerbegi-veş işrete bir cây-ı safâ
Hele Kandilli’de akındıyı kandillemeden
Göksu’ya kasr-ı dil-ârâmı virür istignâ
8- İstanbul’un Semtlerine, İlçelerine, Köylerine Yazılan Şiirler:
Birçok divanda “Üsküdar, Beşiktaş, Beykoz, Mîrgûn (Emirgan), Bebek, Hisar” gibi
İstanbul’un muhtelif bölgeleri için yazılan şiirlere de rastlıyoruz. Bu şiirlerde genellikle o
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yerin ismi redif olarak kullanılmaktadır. Mezâkî’nin “Üsküdâr” redifli gazelinden birkaç
beyit şöyledir:
Bârekallâh san behişt-i câvidândur Üsküdâr
Kim safâ-bahş-ı dil-i pîr ü cüvândur Üsküdâr
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Bûy-ı ezhârın sabâ âfâka neşr eyler müdâm
Nükhet-efrûz-ı meşâm-ı ins ü cândur Üsküdâr
Gonca-fem cânân ile bülbül-negam rindân ile
Gülsitân-pîrâ-yı bâg-ı kün-fekândur Üsküdâr
9- İstanbul’un Çarşı ve Sokaklarıyla İlgili Şiirler:
Kâmî’nin “Sûkiyye” adlı bir şiiri vardır ki bu şiirde İstanbul’un çarşıları ve sokakları
sayılıyor. Şimdilik tek örnek olarak tespit ettiğimiz bu şiirden birkaç beyti veriyoruz:
Olurmuş Dört Yol Agzı sag u solla
Kameraltı vü Mermer Yedikulle
Sögerler sûk-ı Çırçır'dan geçenler
Akarçeşme'yle Horhor'dan içenler
Eger Kanlufurun tutmazsa buyruk
Ya Zencîrlikuyu yâ Salmatomruk
Karadud Aksarây ile musâhib
Sarıgürz'e Kızılmaslak münâsib
10- Miyâhiyyeler:
Divanlarda bir şehrin meşhur suları hakkında yazılan şiirlere de rastlanıyor. Bunlar
arasında Hâsib Efendi’nin Bursa’nın meşhur sularını anlattığı 38 beyitlik kaside şeklindeki
Miyâhiyyesi örnek olarak verilebilir. Bu kasidede Bursa’daki meşhur 38 suyun isimleri ve
özellikleri veriliyor. Bu manzumeden birkaç beyit şöyledir:
Suların başı Pınarbaşı Suyı’dır el-hak
Anı tercîh ider cümle miyâha hükemâ
Var mı Sahrınç Suyı’nın dünyâda bir mânendi
İtdürür hazm ta‘âmı ne kadar olsa revâ
Yatagan Suyı’nı kalk iç de safâ kesb eyle
Eskiden böyledür âyîn-i gürûh-ı zurefâ
11- Nehirlere Yazılan Şiirler:
Osmanlı coğrafyasında bulunan bazı nehirlere de şiirler yazılmıştır. Örneğin Âşık
Çelebi’nin Tuna, Hevâyî’nin Meriç, Sâfî’nin Ceyhun hakkında şiirleri bulunmaktadır. Âşık
Çelebi’nin Tuna kasidesinden iki beyti örnek olarak veriyoruz:
Gâh gönlüm gibi cûşân u hurûşândır Tuna
Gâh gögsüm gibi nâlân u girîvândır Tuna
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Kişver-i kâfirden îmân ehline akup gelür
Kıbleye tutmuş yüzini bir müsilmândır Tuna
12- Dağlara yazılan Şiirler:
Nehirlerin yanında Erciyes, Bozdağ gibi dağlara yazılan şiirler de divanlarda
görülmektedir.
13- Yaylalara Yazılan Şiirler:
Divan edebiyatında sadece şehirler için değil bir şehrin yaylaları hakkında da şiirler
yazılmıştır. Muhlis mahlasıyla yazan Yusuf Muhlis Paşa’nın, Siroz yaylası hakkında yazdığı
şiir buna örnektir. Bu şiirde ağırlıklı olarak yaylada bulunan pınarlar, su olukları anlatılıyor.
Bu şiirden iki beyit şöyledir:
Tatlı tatlı Şekker Olugu’ndan iden katre nûş
Bin bardak şerbet-i nîlûferi eyler fedâ
Dogrulur bâr-ı felekden kâmetin dü-tâ ise
Ekserî Câm Suyı’n içersen hûblarla câ-be-câ
14- Ülkelerle İlgili Şiirler:
Divan edebiyatında genel olarak şehirlerle ilgili şiirlere rastlanmaktadır. Ancak bazı
şairlerin bir ülke hakkında yazdıkları şiirler de görülmektedir. Handî’nin Kıbrıs; Ahmed
Paşa, Karamanlı Aynî, Fehîm-i Kadîm, Râmî, Revânî ve Tecellî’nin Mısır hakkında yazdıkları
şiirler bu konuya örnektir.
11- İçerisinde Şehir İsimleri Bulunan Şiirler:
Şehirlere yazılan şiirlerin yanında şehir veya ülke isimlerinin geçtiği çok sayıda
manzumeler de bulunmaktadır. Bazı şairler muhtelif nazım şekilleriyle yazdıkları şiirlerde
gerçek veya mecazlı anlamlarıyla yahut tevriyeli olarak şehir isimlerini kullanırlar. Örneğin
Âşık Derdli yazdığı bir elifnâmede 23 şehrin ismini kullanmıştır. O şiirden bir dörtlük:
(Gayn) Galata’da Gâlib gayûr pehlevân
(Fe) Filibe’de Ferhâd fesçi bâzergân
(Kaf) Kalkandelen’de Kadir kılıççı hemân
(Kef) Girid’de Kâmil gümrükçi hâlâ
Bu tür manzumelerde örneğin Gelibolulu Âlî’de olduğu gibi sevgilinin güzellik unsurları
muhtelif teşbihlerle ve kelime oyunlarıyla muhtelif ülke veya şehirlere benzetilir:
Hattunı Şâm’a dişlerün ‘Aden’e
Leblerin Kandehâr’a virmezler
Kaşların Çîn’e benlerin Hind’e
Müşk-i zülfin Hıtâ’ya virmezler
Sâkını Budin’e lebin Yemen’e
Kâkülin İbsala’ya virmezler
Âşık Ömer’de bu tür birkaç manzume görüyoruz. Âşık Ömer bir murabbasında sevgilisini
yitirdiğini ve sabâya hitap ederek onu muhtelif ülkelerde ve şehirlerde aramasını söylüyor:
Dolaşıp Akdeniz’i bütün sen ugra İlimye’ye
Kıbrıs’da Karaman’da sür yüzünü Konya’ya
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Aydın ile Engüri lutf eyle sen var Hanya’ya
Diyarbekir Erzurum şehrini sen Tokad’da sor
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Gelibolu’yu geç Boğaz Hisâr Rûmili’ne
Yanağında nişân verir Edrene’nin gülüne
İn git Selânik’e doğru düş Serez’in yoluna
Bu dem Temaşvâr Yanık şehrini Belgırad’da sor
Âşık Ömer Üsküdar’ı övdüğü bir gazelinde Üsküdar’ı diğer şehirlerle şöyle
karşılaştırıyor:
Bursa İstanbul Edirne hoşça yerdir Üsküdâr
Hem Haleb Şâm çün Mısır da hoşça yerdir Üsküdâr
İşidip de görmeyenler seyrini gönül umar
Basra Bağdâd u Belgırad hoşçe yerdir Üsküdâr
Âşık Ömer yine 25 bendlik bir murabbasında şehir isimlerini veriyor, bu şiirden bir
dörtlük şöyledir:
Bartın Amasra Delikli Şile
Müşkildir Litros’u getirmek ele
Karaağaç semtin sıyırıp bile
Kermete’den öte Kayran görünür
Âşık Ömer’in İstanbul’un semtlerini anlattığı bir murabbasından:
Davudpaşa ara yerde yücedir
Samatya’nın safası iyicedir
Narlıkapı hepisinden ucadır
Köşk ü sarây ile unvânımız var
Şâhî mahlasıyla yazan Şehzâde Bayezid’in 10 beyitlik bir gazelinde birçok şehir ismi
görüyoruz, bu gazelden iki beyit:
Dil mezra‘ına tohm-ı mahabbet bırakdılar
Gazvin ile Herât u Sıfâhân erenleri
Rahm itdiler felâketimiz çünki gördiler
Tebrîz ü Nahcevân ile Şirvân erenleri
Hikmetî, “Bilâd-nâme” başlığıyla ve müsemmen nazım şekliyle yazdığı 7 bendlik
manzumesinde şehir isimlerini kullanıyor. Bu müsemmenden bir bend şöyledir:
Duraklin belde-i islâm nihâyet buldı Dağıstân
Velî Tâtâr u Bosna ehl-i gayretdir Şibânistân
Demişler Elburus dâmânıdır Çerkes’le Gürcistân
Sovukdur Petreburg İsveç Urus Bulgar-ı küfristân
Alaman’dan geçüp durma ki şeytândır Firengistân
Gönül eglenme avlanma hatâdır bu diyâristân
Tarîk-i Mısr u Şâm üzre gelüp Hannân’a Mennân’a
Ziyâret kıl habîbin merkadin gel beyt-i Rahmân’a
Ferîdî 14 beyitlik bir gazelinde şehir ve ülke isimlerini farklı kullanımlar içerisinde
veriyor. Bu gazelden üç beyit:
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Îrân-ı hüsnin eyledi teshîr ceyş-i nâz
Rahm itmedi Revân’ıma ol şâh-ı dil-nüvâz
Fürkatde koydı kaygulı Tebrîz-i âşıkın
Te’sîr itmedi ana ne nâle ne niyâz
Zencân’a dâg-ı mihneti tek mihr-i Hoy’ı ol
Yârâ budur murâd ez-în kıssa-i dırâz
Refî‘-i Âmidî 9 beyitlik gazelinde yine şehir isimlerini kullanarak oyunlar yapıyor. Bu
gazelden birkaç beyit şöyledir:
Tîr-i nigâh-ı nahveti gûyâ ki Nîş’lidir
Tâtâr-ı gamzesi de meger kim Kazan’lıdır
Ruhsâr-ı âteşîne ider secde-i niyâz
Hâl-i siyâhı var ise Hindûstan’lıdır
Zülfin görince bir büt-i Efrenc’dir didim
Bakdıkda hüsn ü ânına bildim ki Van’lıdır
İtmiş esîr-i çâh-ı zekan mâh-ı Nahşeb’i
Ol nev-cüvân-ı Yûsuf-ı ân Nahcıvân’lıdır
Amasya Şiirleri
Taradığımız divanlar ve diğer kaynaklar arasında Amasya ile ilgili 3 adet şiir tespit ettik.
Bunlardan birisi Remzî mahlasıyla şiirler yazan Ahmed Remzi Akyürek’in 8 beyitlik gazel
şekliyle yazdığı manzumesidir. İkincisi Gelibolulu Âlî’nin Amasya’da vâli iken yazdığı 7
bendlik “Müseddes-i Ünsiyye Der-Vasf-ı Şehr-i Amâsiyye” başlıklı müseddes şeklindeki
manzumesidir. Üçüncüsü ise meşhur “Amasya Tarihi” müellifi Hüseyin Hüsâmeddin’in Asrî
mahlasıyla ve murabba nazım şekliyle yazdığı 37 bendlik manzumedir. Amasya Tarihi’nin
birinci cildinin muhtelif yerlerinde bulunan bu şiir bir nevi Amasya belgesi veya belgeselidir.
Bu şiirin muhtelif bendlerinde geçen “Çakallar, Karakaya, Kaya Paşa, Farnak, Köşklü Kaya,
Ferhad Dağı, Veng, Balus Kayası, Soğukçeşme, Kale, Cilanbolu, Kral mezarları, Harşene,
Şirvanlı Türbesi, Şeyh Cû‘î, Kelkis, Karaman Dağı, Akbilek, Meyveler, (özelllikle elma),
bahçeler, medreseler vb.” sanki bir Amasya panoraması vermektedir. Bu üç şiirin metnini
aşağıda veriyoruz:
Remzî (Ahmed Remzi Akyürek)’den Gazel:
Üsküdâr’dan Amasya’da Müftî-zâde Şâ‘ir Emrî Efendi’ye: Amasya İçin
1

Şöyle bir gördüm Amasya şehrini rü’yâ gibi
Hâtır-ı fâtırda kaldı şekli de hülyâ gibi

2

Her minâre manzar-ı islâma ulviyyet-nümâ
Câ-be-câ âlî cevâmi‘ Ka‘be-i ulyâ gibi

3

Ben yeşillensem Yeşilırmağı’na ta‘n eyleme
Cûşiş-i dil-cû ferah-zâ seyri bak deryâ gibi
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4

Zîr ü bâlâ bir usûl üzre dolâbın her biri
Nağme-perdâz olmada hep mutrib-i gûyâ gibi

5

Tahtıhe’l-enhâr zî-eşcâr vâdî dil-nişîn
Cennet-âsâdır ne İsviçre ne İspanya gibi

6

Siyyemâ sîb-i nefîsi yok Kızılelma’da da
Hâkinin hâsiyyet-i feyz-âveri kimyâ gibi

7

Şimdi bir vâlisi vardır Tal‘at-ı behcet-fezâ
Azm-i umrân-perveri şehri hemân ihyâ gibi

8

Kalsa Remzî anda bir müddet yazıp evsâfını
Bir eser te’lîf ederdi Asrî-i dünyâ gibi

Gelibolulu Âlî
Müseddes-i Ünsiyye Der-Vasf-ı Şehr-i Amâsiyye
(Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün)
1

Ey göñül himmet-i ‘ulyâ ile ben mümtâzam
Taşlu yerlerde karâr eyleyici şâh-bâzam
Kalmazın ‘âlem-i süflîde hümâ-pervâzam
Rûh-ı kudsî baña hem-dem ben aña hem-râzam
Cây-gâh olmagıla şehr-i Amâsiyye baña
Muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye baña

2

Virmezin devlet-i dünyâya ma‘ârif güherin
Sen beni dûn u denî añlama ‘âlî-nazarın
Kadrüm iz‘ân idenüñ hıdmetine hâk-i derin
Sırr-ı mahfî ise de n'olsa kimüñ anı dirin
Cây-gâh olmagıla şehr-i Amâsiyye baña
Muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye baña

3

Sûretâ câh u celâl ehli gibi muhteşemem
Mâlik-i tabl u ‘alem sâhib-i hayl ü haşemem
Ma‘nide sâlik-i peşmîne-keş-i mugtenemem
Köhne ihrâm ile çün şeyh-i harem-i muhteremem
Cây-gâh olmagıla şehr-i Amâsiyye baña
Muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye baña

4

Ne bilür ehl-i riyâ ben niçe hikmet-dânam
Fahr-ı erbâb-ı hüner merd-i kavî-iz‘ânam
Nakd-i ‘irfân ile mahsûd-ı ribâ-hârânam
Sadr-ı vîrânede dervîş-i tehî-hemyânam
Cây-gâh olmagıla şehr-i Amâsiyye baña
Muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye baña
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5

Niçe şeh-zâdelerüñ mesken ü me’vâsıdur ol
Ehl-i hâcât olanuñ Ka‘be-i ‘ulyâsıdur ol
Sâhil-i bahr-ı gınâ meşgale deryâsıdur ol
Evliyâ mecma‘ı aktâb musallâsıdur ol
Cây-gâh olmagıla şehr-i Amâsiyye baña
Muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye baña

6

Merkad-i pâkine var Hazret-i Pîr İlyâs'uñ
Pür-safâ eylesün âyîneñi silsün pâsuñ
Gümüşî-zâde'ye dil nakdi gerek ihsâsuñ
Zerk ile bencileyin kalbini tâ nahhâsuñ
Cây-gâh olmagıla şehr-i Amâsiyye baña
Muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye baña

7

Hamdü-lillâh ki hüner mülkine oldum vâlî
Oldı şânum gibi ‘irfân ile kadrüm ‘âlî
Kevkebümden yañadur kevkebenüñ ikbâli
Hasb-i hâl oldı bu güftâr baña ey Âlî
Cây-gâh olmagıla şehr-i Amâsiyye baña
Muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye baña

Hüseyin Hüsâmeddin’in Amasya Tarihi’nden:
Asrî mahlasıyla yazdığı Amasya Murabba‘ı
1

Etdikçe tecellî dile envâr-ı Amasya
Şevkile yakar kalbimi bir nâr-ı Amasya
Çeşmimde döner eşk-i şerer-bâr-ı Amasya
Kalbimde durur hasret-i dîdâr-ı Amasya

2

Bu şehri yapan devr-i evâ'ilde Amîs'dir
Derler ki Amâsîs'e dahi nâmı enîsdir
Şâ'ir dedi Elmâsiye'den hazfi selîsdir
Elmâsı çıkarmış gibi ahcâr-ı Amasya

3

Cennet gibidir sûy-ı cenûbunda Çakallar
Gûyâ ki beşikdir yed-i Kudret onu sallar
Meşşâta-i eyyâm-ı bahâr vechini allar
Bir la'le döner nâzıra ruhsâr-ı Amasya

4

Sağında bunun Karakaya cennet-i diğer
Bir hûb ferîdin iki ruhsârına benzer
Yıldız gibi ezhâr ile mestûr serâser
Bunlardan alır hep suyu gülzâr-ı Amasya

5

Eyler iki menba' buranın zevkini ikmâl
Gûyâ ki biri âb-ı zülâl ü biri selsâl
Bir menba'ı yapmış Kaya Paşa gibi mifzâl
Diğer Acem Ağa gibi mi'mâr-ı Amasya
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6

Evvel buranın nâmına derler idi Fârnak
Vermekde harâbât-ı kadîme ona revnak
Yapmışdı selâtîn orada kasr-ı Havernak
Söyler bunu bir şâhid-i sâlâr-ı Amasya

7

Cennât-ı cihânın burası sanki ecelli
Şehzâdelere olmuş idi sayd mahalli
Enzâra olur "Köşklü Kaya"dan bu da belli
Bir merkez-i sultân iken aktâr-ı Amasya

8

En sonra "Çakalzâdeler"e kısmet-i evfer
Oldu buradan hîn-i teferrukda müyesser
Şimdi orası bunların adı ile eşher
Etdi bunu tahkîk perestâr-ı Amasya

9

Garbında bunun kûh-ı celî şöhre-i Ferhâd
Gûyâ eser-i aşk ile vermiş ana bünyâd
Rûmîler onun dâmenine "Veng" demiş ad
Lâkin budur u'cûbe-i ahbâr-ı Amasya

10 Maşrık tarafı bir cebel-i şâhık-ı mesmûr
"Zencîrli Kaya" nâmı ile âleme meşhûr
Zencîri onun on sene evvel idi manzûr
Hayretle bakardı ana ebsâr-ı Amasya
11 “Bâlus Kayası" şarka uzanmış bu kayadan
Bulmuş eteği feyz ü şeref sun'-ı Hudâ'dan
Âlîdir onun menkabesi medh u senâdan
Zîrâ burada müstetir ebrâr-ı Amasya
12 Üstünde sarây-ı şeref-âbâd kadîmdir
İşte burası mevlid-i "Sultân Selîm"dir
Bir kışla vü mekteb ile umrânı azîmdir
Bunlarla teceddüd eder edvâr-ı Amasya
13 Yanında "Soğuk Çeşme" ki bir bâğ-ı İrem'dir
Hoş manzaradır lutf-ı hevâ dâfi'-i gamdır
Tesnîm gibi âbı dahi bir fazl-ı ni'amdır
Vermiş buraya behceti dâdâr-ı Amasya
14 Bir kal'a-i müstahkemedir semt-i şimâli
Âsâr-ı girân-mâye-i eslâf ile mâlî
Şimdi ise ümrân u sükûndan içi hâlî
Gûyâ siper-i dâfi'-i peygâr Amasya
15 Envâ'-ı sanâyi' ile enzârda mümtâz
Ankâ gibi germiş kanadın etmede pervâz
Şâhîn gibi semt-i feleğe doğru ser-efrâz
Olmuş bu vakâr ile nigeh-dâr-ı Amasya
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16 Derler ki bunu "Harşene"dir eyleyen inşâ
Etmiş ona kendi adını sonradan i'tâ
Yapmış burayı kendisine mesken-i zîbâ
Bu kal'a yüzünde görülür gâr-ı Amasya
17 Vustâda "Cilanbolu" dahi hayreti câlib
Her bir tarafında görülür türlü garâ'ib
Mecrâ vü mesâbâda ne ma'lûm u ne gâ'ib
Âbı sayılır efdal-i âbâr-ı Amasya
18 Bir merkez-i mahfûz kralı idi evvel
Pon şâhları kâ'id-i taht oldu müselsel
Romalılara etdi yedi harb-i mükemmel
Bunlar ile ma'lûm olur etvâr-ı Amasya
19 Bu şâhların dahmesi olmuşdu mağârât
Ecsâdını hep sonra duhûr eyledi târât
Bir vakt rehâbîne olup cây-ı riyâzât
Şimdi ise boş mahzen-i ekdâr-ı Amasya
20 Etdi ümerâ kal'ayı kerrât ile tecdîd
Selçûk-neseb "Şâh Kubâd" eyledi teşdîd
Lâkin bunu da kerr-i zamân eyledi tebdîd
Etmişdi vatan burcunu dizdâr-ı Amasya
21 Sağında bunun türbe-i Şirvânî-i Kâmil
Kandîl-i hüdâ feyz-i Hudâ nûr-ı fezâ'il
Yanında yatar Hazret-i Îsâ gibi fâzıl
Etrâfı bütün kümmel ü ahyâr-ı Amasya
22 Solunda dahi makbere-i Hazret-i Cû'î
Feyzin buradır mebde'-i pür-zevk-i tulû'ı
Bulmuş buralar nâm-ı kerîmiyle şuyu'ı
Hakkâ buradır mecma'-ı esmâr-ı Amasya
23 "Kelkis" idi evvel buranın nâm-ı kadîmi
Tezyîn ediyor bahçesini bâd-ı nesîmi
Erbâb-ı tenezzüh alıyor feyz-i amîmi
Ezvâkı burada bulur efkâr-ı Amasya
24 Mağrib tarafı kûh-ı refî'-i Karamânî
Olmuş eteği Akbilek'e cây-ı emânî
Tefsîr ile takvâda alem pîr-i zamânî
Kudsî-şiyem ü mefhar-i ethâr-ı Amasya
25 Boydan boya bir manzara-i hûr-likâdır
Müstağrak-ı envâr-ı füyûzât-ı Hudâ'dır
Her bir tarafı bâğ-ı İrem zevk-fezâdır
Hep bunları sîrâb eder enhâr-ı Amasya
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26 Her vakte göre meyveleri kâmil ü mebzûl
Her meyvesinin ta'mı bütün dehrde makbûl
Elması hedâyâ olarak her yere mersûl
Her beldede meşhûrdur esmâr-ı Amasya
27 Her mevsiminin bir şeref ü izzeti vardır
Her bahçesinin bir tarab u behceti vardır
Her goncasının hande-i ulviyyeti vardır
Bülbülleri giryân eder ezhâr-ı Amasya
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28 Yüzlerce mülûk u ümerâ himmeti görmüş
Pek çok eser-i lutf u refâhiyyeti görmüş
Şâyân olacak kadrine bir hürmeti görmüş
Takdîr kılınmış yine mikdâr-ı Amasya
29 Her zerresi âlûde-i eltâf-ı ekâbir
İzhâr ediyor âleme bin türlü mefâhir
Olmuşdu mahallâtı bütün hayra mezâhir
Hep şâhid-i âdil buna âsâr-ı Amasya
30

Her devresi bir silsile-i aşk u cünûndur
Her bir deresi dolmuş onun eşk ile hûndur
Her gûşesi bin medfen-i erbâb-ı fünûndur
Aktâra bütün münteşir ezkâr-ı Amasya
31 Her gûşe-i feyzinde birer âşık-ı şeydâ
Her kûy-ı kemâlinde birer şâ'ir-i dânâ
Her zerre-i hâkinde biner feyz hüveydâ
Mestûr-ı kütübdür nice eş'âr-ı Amasya
32 Toprağı edilmiş ezelî aşk ile tahmîr
Hem cevher-i hüsn etmiş onun zâtını tenvîr
Her san'at u dânişde yetişdirdi meşâhîr
İbrâz-ı fezâ'il eder ahrâr-ı Amasya
33 Gelmiş nice meczûb-ı İlâhî nice müştâk
Çıkmış oradan dehre nice kâmil ü uşşâk
Gûyâ burada olmuş idi âlem-i mîsâk
Pür-feyz ü himem zâviyedir dâr-ı Amasya
34 Her bir ciheti medrese-i ilm ü edebdir
Erbâb-ı zekâ feyzine i'lâ-yı sebebdir
Makbûl-i ümem melce'-i ashâb-ı talebdir
Medhûl olur elbette dilâzâr-ı Amasya
35 Âlemde mülûk u ümerâya vatan olmuş
Yüzlerce sudûr u vüzerâya vatan olmuş
Binlerce şüyûh u ulemâya vatan olmuş
Fikr et ki geçirmiş neler a'sâr-ı Amasya
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36 Lâyık mı ki bu menba'-ı ahyâr ola mechûl
Her fâzılı bir gûşe-i nisyânda mahmûl
Lâyık mı ki şu menbit-i ebrâr ola mezhûl
Mübhem kala dehr içre şu esrâr-ı Amasya
37 Bu fikr ile sarf eyledi çok sa'y-i mükemmel
Cem' eyledi akvâl u rivâyâtı müseccel
Tahkîk ile yazdı ona târîh-i mufassal
Asrî gibi bir hâdim-i fahhâr-ı Amasya
Şehirlerle İlgili Şiirlerin Listesi:
Araştırmalarımız sonucunda tespit ettiğimiz şehir şiirlerinin dökümü şâir isimlerine göre
alfabetik olarak aşağıdaki şekildedir. İlk sırada şâirin ismi, ikinci sırada hangi şehre şiir
yazdığı, üçüncü sırada şiirin nazım şekli, dördüncü sırada da o şiirin beyit veya bend sayısı
verilmiştir:
Abdî – Hicaz – Kıt’a – 40 beyit
Adnî – Aspozi – Gazel - 9 beyit
Afvî – Sa‘dâbâd – Kaside – 36 beyit
Ahdî – Edirne – Gazel – 5 beyit
Ahmed Çelebi (Pârepâre-zâde) – Şehirlerle ilgili – Mesnevi – 20 beyit
Ahmed Paşa – Mısır – Gazel – 9 beyit
Ahmedî – Bursa- Kaside – 23 beyit
Akif – Kerkük – Kaside – 21 beyit
Ali (Gelibolulu) – Amasya – Müseddes – 7 bend
Ali (Gelibolulu) – İstanbul – Kaside – 18 beyit
Ali (Gelibolulu) – Şehirlerle ilgili – Gazel – 7 beyit
Ali (Gelibolulu) – Şehirlerle ilgili – Gazel – 7 beyit
Ali Rızâ (Mîr) – İstanbul – Mesnevi – 9 beyit
Arifî – Kütahya – Gazel – 15 beyit
Arifî – Kütahya – Gazel – 7 beyit
Asrî – Amasya – Kıt’a – 37 bend
Âşık Çelebi - Tuna – Kaside – 22 beyit
Âşık Çelebi – Serfice – Gazel – 5 beyit
Aşık Ömer – İstanbul – Murabba‘ – 4 bend
Aşık Ömer – İstanbul – Murabba‘ – 6 bend
Aşık Ömer – İzmir – Murabba‘ – 4 bend
Aşık Ömer – Sakız – Murabba‘ – 4 bend
Aşık Ömer – Sakız – Murabba‘ – 4 bend
Aşık Ömer – Semtlerle ilgili – Murabba‘ – 17 bend
Aşık Ömer – Sinop – Murabba‘ – 5 bend
Aşık Ömer – Şam – Gazel – 6 beyit
Aşık Ömer – Şehirlerle ilgili – Murabba‘ – 4 bend
Aşık Ömer – Şehirlerle ilgili– Murabba‘ – 25 bend
Aşık Ömer – Üsküdar – Gazel – 7 beyit
Aşık Ömer – Varna – Murabba‘ – 4 bend
Aşkî – Bozdağ – Kaside – 32 beyit
Aşkî – Bozdağ – Kaside – 37 beyit
Aşkî (Kilisli) – Kilis – Gazel – 16 beyit
Atâ (Tayyâr-zâde)- Rodos – Gazel – 5 beyit
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Atâyî (Nev‘î-zâde) – Selânik – Kaside – 13 beyit
Avnî (Yenişehirli) – Yenişehir – Mesnevi – 57 beyit
Aynî (Karamanlı) – Şam – Gazel – 7 beyit
Aynî (Karamanlı) – Antalya – Gazel – 7 beyit
Aynî (Karamanlı) – Konya – Gazel – 7 beyit
Aynî (Karamanlı) – Mısır – Gazel – 7 beyit
Azîzî – İstanbul – Gazel – 5 beyit
Bağdatlı Ruhi – Şam – Gazel – 11 beyit
Bahtî (Sultan Ahmed) – Edirne – Gazel – 5 beyit
Belîğ – Kayseri – Gazel – 5 beyit
Belîğ (Kayserili) – Kayseri – Gazel – 13 beyit
Birrî – Manisa – Kaside – 33 beyit
Cafer Çelebi – Galata – Mesnevi – 16 beyit
Cafer Çelebi – İstanbul – Mesnevi – 18 beyit
Cafer Çelebi – İstanbul – Mesnevi – 6 beyit
Celâlî (Ebu Bekir) – Halkalı Suyu – Gazel – 11 beyit
Celâlzâde Mustafa – Edirne – Mesnevî – 19 beyit
Cenâbî Paşa – Beykoz – Şarkı – 5 bend
Cesârî (Benderli) – Bender – Gazel – 11 beyit
Cesârî (Benderli) – Cum‘a – Murabba – 5 Bend
Cesârî (Benderli) – Edirne – Murabba – 5 Bend
Cesârî (Benderli) – Ilıca (Zagra’da) – Gazel – 5 Beyit
Cesârî (Benderli) – İslimye – Murabba – 4 Bend
Cesârî (Benderli) – Karlova – Gazel – 6 beyit
Cesârî (Benderli) – Şumlu – Murabba – 7 Bend
Cesârî (Benderli) – Üsküp – Murabba – 4 bend
Cevdet (Ahmed Cevdet Paşa) – Serez – Şarkı – 4 bend
Çeşm-i Âfet – Mîrgûn – Gazel – 11 beyit
Edîb (Halebli) – Haleb – Gazel – 7 beyit
Edîb (Halebli) – Haleb – Gazel – 9 beyit
Emin (Kıratoğlu) – Urfa – Murabba‘ – 16 bend
Esrar Dede – İstanbul – Gazel – 5 beyit
Eşref Paşa – Edirne – Kaside – 27 beyit
Fahîmî – Bağdâd – Gazel – 7 beyit
Faik (Ömer) – Beşiktaş – Kaside – 33 Beyit
Fânî – Bozdağ – Kaside – 48 beyit
Fazlî (Kara) – Ladik – Gazel – 5 beyit
Fehîm – Mısır – Gazel – 7 beyit
Fehîm – Mısır – Kıt‘a – 16 beyit
Ferîdî (Şehir isimlerini tevriyeli kullanarak yazdığı gazel) - 14 Beyit
Feyzî (Subhîzâde) – Anadolu Hisarı – Mesnevî – 120 beyit
Feyzî (Subhîzâde) – Rumeli Hisarı – Mesnevî – 121 beyit
Fuzûlî – Bağdad – Kaside – 70 beyit
Gamî – Antep – Müsebba‘ – 5 bend
Görem – Tuzhurmatu – Gazel – 13 beyit
Gulâmî – Gürün – Gazel – 9 beyit
Gulâmî – Malatya – Gazel – 12 beyit
Gurbî – Yenipazar-ı Bosna – Kaside – 61 beyit
Güftî – Siroz – Kaside – 52 beyit
Hakkı (Niğde – Tahmîs – 6 bend

Divan Edebiyatında Şehirler Üzerine Yazılan Şiirler ve Bunlar Arasında Amasya Şiirleri

Halîlî – İznik – Mesnevî – 8 beyit
Halîm (Şerîf) – Hisar – Gazel – 7 beyit
Hamdî – Çorum – Tahmîs – 7 bend
Hamdî – İskilip – Kaside – 23 beyit
Hamdî – İstanbul – Kaside - 19 beyit
Hamdî (Serbestzâde) – Bartın – Gazel – 8 beyit
Hamîd (Eskicumalı) – Tırnovi – Gazel – 7 beyit
Hâmid (Mehmed) – Ahısha – Gazel – 7 beyit
Hâmid (Mehmed) – Sinop – Gazel – 5 beyit
Handî – Kıbrıs – Gazel – 5 beyit
Hasîb (Hayrabolulu) – İstanbul – Gazel – 9 beyit
Hâsib – Bursa (Miyâhiyye) – Kaside – 38 beyit
Hasmî – Maraş – Kaside – 50 beyit
Hâtemî (Edirneli) – Edirne – Kaside – 28 beyit
Hayâlî – Edirne – Gazel – 7 beyit
Hâzık – Erzurum – Gazel – 5 beyit
Helâkî – İstanbul ve Galata – Murabba – 6 bend
Hevâyî – Meriç Nehri – Gazel – 5 beyit
Hibrî – Edirne – Gazel – 9 beyit
Hikmetî (Bilâdnâme adıyla şehir isimleri ile ilgili müsemmen) – 7 beyit
Hilmî (Abdülmalik) – Prizren – Gazel – 7 beyit
Hilmî (Hasan Hilmi) – Akpınar – Kıt’a – 36 beyit
Hilmî (Hasan Hilmi) – İstanbul – Kıt’a – 8 beyit
Hüsâm Girây – Edirne – Gazel – 7 beyit
İbrahim Hakkı – Bitlis – Murabba – 24 bend
İbrahim Hakkı – Tillo (Arapça) – Mesnevi – 33 beyit
İlmî – Edirne – Gazel – 6 beyit
İshak Çelebi – Kaplıca – Gazel – 9 beyit
İzzet (Yenişehirli) – Yenişehir – Kaside – 36 beyit
Kadrî – Çorum – Gazel – 12 beyit
Kâmî – Edirne – Kıt‘a – 2 beyit
Kamî – İskenderiyye – Gazel – 5 beyit
Kâşif – Cendere – Kaside – 15 beyit
Kenzî - Edirne – Gazel – 5 beyit
Kesbî – Edirne – Gazel – 7 beyit
Kuddûsî – İstanbul – Kaside – 50 beyit
Le’âlî – Edirne – Murabba – 16 bend
Lebîb-i Âmidî – Haleb – Kaside – 16 beyit
Livâyî – İstanbul – Murabba – 5 bend
Mâhir – Beşir Köyü – Gazel – 10 beyit
Mahmud bin Mustafa – Konya – Gazel – 9 beyit
Mahmud bin Mustafa – İstanbul – Gazel – 15 beyit
Mahmud bin Mustafa – Edirne – Gazel – 5 beyit
Mâlî – Bursa – Mesnevî – 32 Beyit
Mâlî – İzmir – Mesnevî – 59 Beyit
Mâlî – Muğla – Mesnevi – 29 Beyit
Mâlî – Sakız – Mesnevi – 32 Beyit
Medhî (Mûsâ) – Ladik – Kaside 56 beyit
Mezâkî – Üsküdâr – Gazel – 8 beyit
Mihrî Hâtun – Lâdik – Murabba – 25 bend
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Muhlis (Yusuf Muhlis Paşa) – Siroz Yaylası – Kaside – 30 beyit
Müellifi Bilinmeyen – Akşehir – Muhammes – 21 bend
Münîrî – Ladik – Mesnevi – 81 beyit
Müştak Baba – Ayaş – Gazel – 6 Beyit
Müştak Baba – Bitlis – Gazel – 10 beyit
Müştak Baba – Bitlis – Gazel – 5 beyit
Müştak Baba – Bitlis – Gazel – 9 beyit
Nâbî – Haleb – Gazel – 7 beyit
Nâbî – İstanbul – Mesnevî – 75 beyit
Nâbî – Manisa – Kaside – 24 beyit
Nâbî – Medine – Gazel – 9 beyit
Nâ’ilî – Edirne – Kaside – 40 beyit
Nâlî – Edirne – Kaside – 35 beyit
Nâlî – Edirne – Gazel – 5 beyit
Nâmî (Ahmed) – Necef – Gazel – 5 Beyit
Nâsır (Abdulbâkî) – İstanbul – Gazel – 5 beyit
Nâzikî – Bursa – Gazel – 6 beyit
Nâzikî – Bursa – Terkîb-i bend – 5 bend
Nazir İbrahim – Erkeri Kesri – Gazel – 5 beyit
Nazîr İbrâhim – Florina – Kıt’a – 4 beyit
Necâtî – Kaplıca – Gazel – 11 beyit
Necâtî (Malatyalı) – Aspozi (Malatya) – Murabba‘ – 11 bend
Necâtî (Malatyalı) – İstanbul - Murabba‘ – 11 bend
Nedim – İstanbul – Kaside – 32 beyit
Nedim (Mahmud Paşa) – Bağdat – Kaside – 21 Beyit
Nef‘î – Edirne – Gazel – 9 beyit
Nef‘î – Kaside – Edirne – 42 beyit
Nergisî Bosnasaray (Saraybosna) – Kaside – 24 beyit
Neş’et (Hoca) – Bebek – Kaside – 24 beyit
Nev‘î – Kaplıca – Gazel – 5 beyit
Nisârî – Edirne – Kıt‘a – 15 beyit
Niyâzî-i Mısrî – Aspozi (Malatya) – Gazel – 9 beyit
Pertev (Muvakkitzâde) – Edirne – Gazel – 7 beyit
Pertevî – Edirne – Gazel – 8 beyit
Pesendî – Kütahya – Gazel – 5 beyit
Pesendî – Kütahya – Müseddes – 3 bend
Râgıb (Kayserili) – Keykubad (Kayseri’de semt) – Gazel – 10 beyit
Rahîmî (Kütahyalı) – Germiyan – Gazel – 9 beyit
Rahmî (Kırımlı) – Haleb – Kaside – 21 Beyit
Râmî – Mısır – Gazel – 5 beyit
Râşid (Kayserili) – Tokat – Gazel – 4 beyit
Ravzî - Dukakin – Murabba – 12 bend
Râzî – Ankara – Muhammes – 5 bend
Râzî – Ulucak – Gazel – 5 beyit
Refî‘-i Âmidî – Şehir isimleriyle gazel – 9 beyit
Refîk-i Tarsûsî – Tarsus – Murabba‘ – 3 bend
Remzî – Amasya – Gazel – 8 beyit
Remzî – Ankara – Kaside – 31 beyit
Remzî – Çorum – Gazel – 12 beyit
Remzî – Havza – Gazel – 9 beyit
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Remzî – Niğde – Gazel – 9 beyit
Remzî – Üsküdar – Gazel – 11 beyit
Remzî – Üsküdar – Gazel – 8 beyit
Reşid Paşa – Edirne – Gazel – 7 Beyit
Revânî – Bursa – Gazel – 5 beyit
Revânî – Medine – Kaside – 51 beyit
Revânî – Mısır – Gazel – 5 beyit
Rezmî – İstanbul – Gazel – 5 beyit
Rezmî – İstanbul – Gazel – 5 beyit
Rıfkî – İstanbul – Kaside – 15 beyit
Rıfkî – İstanbul – Gazel – 8 beyit
Rıza – Kızanlık – Kaside – 39 beyit
Rıza (Neccarzâde) – Beşiktaş – Kaside – 20 Beyit
Rızâyî - Aspozi) – Gazel – 9 beyit
Rûhî – İstanbulnâme – Mesnevi – 350 beyit
Rûşenî (Dede Ömer) – Aydın – Gazel – 5 beyit
Rûşenî (Dede Ömer) – Tebriz – Gazel – 10 beyit
Rûşenî (Dede Ömer) – Bursa – Gazel – 7 beyit
Sa‘dî (Karabâğî) – Lenberan (Azerbaycan’da) – Muhammes – 5 Bend
Sa‘dî-i Cem – İstanbul – Kaside – 29 beyit
Sa‘îd (Kayserili) - Erciyes – Gazel – 9 beyit
Sa‘îd (Kayserili) – Kayseri – Gazel – 5 beyit
Sa‘îd (Makedonyalı) – Kalkandelen – Murabba – 16 bend
Sa‘îd (Makedonyalı) – Gostivar – Murabba – 9 bend
Sa‘îd (Makedonyalı) – Serakin – Kaside – 23 bend
Sa‘îd (Şeyh) – Bursa (Miyahiyye) – Gazel – 6 beyit
Sâdık – Bağdat – Kaside – 19 beyit
Sâfî – Ceyhun – Gazel – 16 beyit
Sâkit – Râniye – Kaside – 32 beyit
Sâlik – İstanbul – Kaside – 31 beyit
Sâmî – Edirne – Kaside – 19 beyit
Sâmî (Bekir Paşa) – İstanbul – Gazel – 9 Beyit
Sâmî (Ebubekir Paşa) – İstanbul – Gazel – 5 beyit
Sehî Bey – Kaplıca – Gazel – 8 beyit
Sehî Bey – Magalkara – Gazel – 7 beyit
Sehî Bey – Magalkara – Gazel – 7 beyit
Sehî Bey – Karaferye – Kaside – 50 beyit
Sehî Bey – Korintos – Terkîb-i bend – 47 beyit
Sıdkî (Derviş Mehmed) – Üsküdar – Gazel – 15 beyit
Sırrî (Kayserili) – Kayseri – Kaside – 15 beyit
Surûrî – İstanbul – Gazel – 5 beyit
Surûrî – İstanbul – Gazel – 7 beyit
Surûrî – İstanbul – Kaside – 16 beyit
Surûrî – İstanbul – Kaside – 20 beyit
Surûrî – Kağıdhâne – Gazel – 9 beyit
Şâhî – Şehir isimleriyle Gazel – 10 beyit
Şehrî – Manastır – Kaside – 22 beyit
Şekûrî – Üsküdar – Gazel – 6 beyit
Şem‘î (Âşık) – Bursa – Gazel – 5 beyit
Şem‘î (Âşık) – Konya – Gazel – 6 beyit
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Şem‘î (Âşık) – Konya – Gazel – 8 beyit
Şem‘î (Âşık) – Konya – Murabba – 5 bend
Şem‘î (Âşık) – Konya – Murabba‘ – 4 bend
Şem‘î (Âşık) – Konya – Murabba‘ – 7 bend
Şem‘î (Âşık) – Sille – Murabba‘ – 4 bend
Şem‘î (Prizrenli) – Bursa – Gazel – 7 beyit
Şem‘î – Bursa – Gazel – 5 beyit
Şeyhoğlu – Bağdat – Kaside – 56 beyit
Şîr-i Jiyân – Edirne – Kaside – 25 beyit
Şükrî (Seyyid) – İstanbul – Mesnevi – 111 beyit
Tab‘î – Kerbeneş (Arnavutlukta) – Kaside – 38 beyit
Tab‘î – Taraklı – Kaside – 86 Beyit
Tabiboğlu – Bağdat – Kaside – 14 beyit
Tecellî – Bağdad – Gazel – 5 beyit
Tecellî – Mısır – Gazel – 5 beyit
Tevfik (Yahya) – İstanbul – Gazel – 10 Beyit
Turâbî – Edirne – Gazel – 8 beyit
Ubeydî – Zagra – Kaside – 42 beyit
Vâfî – Bağdat – Gazel – 9 beyit
Vâhib Ümmî – Elmalı – Murabba – 9 bend
Vahîd Mahtûmî – Akpınar – Müseddes – 5 Bend
Vahyî – Kağıdhâne – Gazel – 5 Beyit
Vahyî – Kağıdhâne – Gazel – 7 Beyit
Vahyî – Kağıdhâne – Kaside – 13 Beyit
Vasfî (Kütahyalı) – Bursa – Gazel – 5 beyit
Vasfî (Kütahyalı) – Gedûs – Gazel – 5 beyit
Vâsık – Tekfurdağı – Gazel – 7 beyit
Vehbî – Sünbülzâde) – Manisa – Tahmîs – 7 bend
Vehbî (Sünbülzâde) – Edirne – Gazel – 7 beyit
Vehbî (Sünbülzâde) – Manisa – Tahmîs – 7 bend
Vesîm – Hicaz – Gazel – 6 beyit
Veysî (Harputlu) – Harput – Gazel – 10 beyit
Vücûdî (Hayâl ü Yâr mesnevisinden) – Bursa – Mesnevi – 45 beyit
Vücûdî (Hayâl ü Yâr mesnevisinden) – Edirne – Mesnevi – 13 beyit
Vücûdî (Hayâl ü Yâr mesnevisinden) – Haleb – Mesnevi – 29 beyit
Vücûdî (Hayâl ü Yâr mesnevisinden) – İstanbul – Mesnevi – 39 beyit
Yahya (Şeyhülislam) – Edirne – Gazel – 7 beyit
Yahya (Şeyhülislam) – Edirne – Gazel – 8 beyit
Yahya (Şeyhülislam) – Edirne – Gazel – 5 beyit
Yahyâ (Şeyhülislam) – İstanbul – Gazel – 5 beyit
Yahya (Şeyhülislam) – Bağdat – Gazel – 5 beyit
Yetîm – Galata ve İstanbul – Gazel – 5 Beyit
Zihnî (Bayburtlu) – Erzurum – Gazel – 7 beyit
Zîver Paşa - İzmir – Gazel – 6 beyit
Zuhûrî (İshakzâde) – Şam – Gazel – 5 Beyit
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AMASYA ŞAİRLERİNDEN BERİN TAŞAN’IN ŞİİRLERİNDE
“FENOMENOLOJİK İDRAK”İN YANSIMALARI
REFLECTION OF "PHENOMENOLOGICAL UNDERSTANDING" IN POETRY OF BERİN
TAŞAN FROM AMASYA POETS
Dr. Öğr. Üyesi İlknur AY
Amasya Üniversitesi
ilknur.ay@amasya.edu.tr

Özet
Yeni imkânların arandığı Cumhuriyet Döneminde modern Türk şiiri, gerek bağımsız
isimlerin gerekse edebî toplulukların zevk ve anlayışları etrafında merhale merhale
gelişimini devam ettirir. Bu dönemde ortaya çıkan ve büyük yankı uyandıran Garip
akımı da şiire yeni bir tarzın kapılarını aralamıştır. Manzaranın güzelliğini hayranlıkla
seyreden ve süslemeden olduğu gibi şiire taşıyan Garipçilerin şiirlerinde somut tabiat
ve eşya görüntülerinin sunulduğu fenomenolojik bir üslup karşımıza çıkar. Son dönem
şairlerinden olan Berin Taşan’ın şiirlerinde de bu “fenomenolojik idrak”in izlerine
rastlamak mümkündür. Amasya/Merzifon doğumlu olan ve ilk şiirleri Varlık
dergisinde görülen Berin Taşan’ın şiirleri Necati Cumalı, Ceyhun Atıf Kansu ve Cemal
Süreya gibi devrin önemli simaları tarafından takdirle karşılanmıştır. Sade bir dile ve
rahat bir söyleyişe sahip olan Berin Taşan, dikkatini varlığa çevirerek onu somut
görüntüsü ve görünüş değeriyle şiirine taşımıştır. Şair, fenomenleri araya çağrışım
karıştırmadan açık bir şekilde tasvir etmiştir. Böylece şairin çevresini kuşatan varlığı
saf bir şekilde temâşâ ettiği şiirlerinde “fenomenolojik idrak”in yansımaları görülür.
Anahtar Kelimeler: Şiir, “fenomenolojik idrak”, “fenomenolojik üslup”, Berin Taşan.
Abstract
During the Republic period, when new possibilities are sought, modern Turkish
poetry continues to develop around the pleasures and understandings of both
independent names and literary ensembles. In this period and the great repercussions
of the Garip movement, poetry has opened doors of a new style. In the poems of the
Garipians who admire and admire the view there is a phenomenological wording of
the presentation of concrete images of nature and objects. It is possible to see the
traces of this "phenomenological understanding" in the poems of Berin Taşan, one of
the late poets. The poems of Berin Taşan, who was born in Amasya / Merzifon and
whose first poems were seen in the Varlık magazine, were met with appreciation by
distinguished distinguished figures such as Necati Cumalı, Ceyhun Atıf Kansu and
Cemal Süreya. Having a simple language and a comfortable saying, Berin Taşan turned
his attention to existence and carried it to his poetry with a concrete image and
appearance. The poet has portrayed the phenomena clearly without connotation.
Thus, a reflection of "phenomenological understanding" can be seen in poems whose
poet looks at existence in a pure way.
Keywords: Poetry, "phenomenological understanding", "phenomenological style",
Berin Taşan.
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Sanatın kaynağının ne olduğu konusu sanat üzerine düşünenlerin zihinlerini uzun süre
meşgul etmiştir. Bunun neticesinde “bütün bu sanatçıların, eleştiricilerin ve düşünürlerin
paylaştıkları bir anlayış, sanatın en önemli özelliğinin doğayı, insanı, hayatı, kısaca
gerçekliği yansıtmak olduğu” (Moran, 2008: 18) şeklinde kabul edilmiştir.
Sanatı bir yansıtma olarak gören “Aristo, Poetika adlı eserinde mimesise dayalı sanat
kuramının esaslarını ortaya koymuştur.” (Kolcu, 2015: 24). Zaten, “yansıtma (mimesis)
teorisi, sanat felsefesinin en eski ve en tanınmış teorilerinden biridir. Bu anlayışa göre,
nesneler dünyası, doğa biçimleri sanat için daima bir örnek, bir model oluşturur. Sanata
düşen görev, doğa biçimlerini, nesnel gerçekliği tanımak, onlar üzerine eğilmek ve onları
sanatta, edebiyatta, figürativ sanatlarda yansıtmaktır.” (Tunalı, 2016: 176). Dolayısıyla,
“böyle bir sanat teorisi için, sanat biçimleri örneklerini doğadan alacak, sanat güzelliği de
doğa güzelliğini yansıtacaktır. Başka türlü denilişiyle, sanat güzelliğine doğa güzelliği
kılavuzluk edecektir.” (Tunalı, 2016: 176).
Yine bu teoriye bağlı olarak sanatın ideal olanı ya da görüneni yansıttığı şeklinde farklı
anlayışlar ortaya çıkmıştır. “Yani sanat ya ideal’dir ya taklit’tir. Birincisiyle tecrid’e (soyut
olana), ikincisiyle teşhis’e (somut olana) varılır.” (Okay, 2015: 17). Yansıtma kuramında
sanatın görüngü dünyasını yansıttığını kabul eden anlayış açısından “sanatçı bize hayatı ya
da hayatın bir parçasını, bir yönünü, bir kesitini olduğu gibi sunar. Yüzeysel bir gerçekliğin
kopyasıdır eser.” (Moran, 2008: 19).
Sanatın oluşumu öncelikle bir süje ve obje ilişkisini gerektirir. Çünkü, “her estetik olgu,
temelde bir süje/özne-obje/nesne ilişkisine dayanır. Yani bilinçli bir varlık olan
süje/öznenin, estetik değer veya değerlere sahip bir obje/nesne ile olan estetik ilişkisi”dir
bu. (Çetişli, 2008: 65). “Süje’den hareket eden bir estetik’in sübjektivist-psikologist bir
estetik olmasına karşılık, estetik obje’den hareket eden bir estetik, sonunda objektivist
estetik olur.” (Tunalı, 2016: 21). Dolayısıyla buna bağlı olarak sanatın temel kavramı olan
estetikle ilgili de subjektivist tavır ve fenomenolojik tavır karşımıza çıkar.
Objeyi esas alan “fenomenlojik-objektivist tavır”da (Tunalı, 2016: 85) nesnenin
görünüş değeri yansıtılır. “Görünüş, realitenin üzerinde bulunan bir şeyin görünür
kılınmasıdır, yani duyu yoluyla onun kavranılmasıdır. Ancak, bu görünüş kavramı
beraberinde bir başka kavramı da getirir; bu kavram görüntü kavramıdır.” (Tunalı, 2014:
169). Zaten, “Fenomen, ‘görünen şey’, ‘nesne’, ‘görüngü’ demektir. Bir felsefe akımı olarak
bu bilim ‘duyularla algılanan şey’lerle ilgilenir.” (Kolcu, 2015: 200). “Felsefî bir hareket
olarak fenomenoloji, fenomeni dolaysız olarak betimlemeye dayanmakla birlikte,
nesnelerdeki özün kendisi üzerine değil, özü idrak eden bilinç üzerine temellendirilmiş bir
bilim olarak değerlendirilmektedir.” (Hafız, 2012: 134). Dolayısıyla fenomenolojik
estetikte eşyanın bilince yansıyan hâli esastır.
Türk Edebiyatının bir arayışlar kuşağı olan Cumhuriyet döneminde sanatla hayat
arasındaki bağı kuvvetlendirme iddiasıyla ortaya çıkan ve “kendisinden sonra gelen
kuşakları etkileyebilmiş bir akım” (Kolcu, 2016: 346) olan Garipçiler de gerçeğin kendisine
has özellikleriyle güzel olduğunu, bu sebeple onu değiştirmeye gerek olmadığını
savunmuş, böylelikle de fenomenolojik bir duyuş tarzına yönelmiştir. Orhan Veli’nin Garip
Önsözü’ndeki ifadesine göre, “Teşbih, eşyayı, olduğundan başka türlü görmek zorudur.”
(Okay, 2015: 34). Bu sebeple dış âleme ve varlığa ilgi duyan Garipçiler gördükleri şeyleri
olduğu gibi sunmaya çalışmıştır. Mehmet Kaplan’a (2002: 120) göre, “Orhan Veli ve
arkadaşlarının getirmiş oldukları bu yenilik, çağın felsefesine hâkim olan “fenomenolojik
idrak” ile de yakından ilgilidir.” Dolayısıyla bu anlayış “fenomenolojik üslub”u beraberinde
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getirir. Mehmet Kaplan, Orhan Veli’nin şiirlerinde tespit ettiği bu fenomenolojik üslup
özelliğini şairin şiirlerini açıkladığı sırada şöyle vurgular:
“Denizlerimiz var, güneş içinde;
Ağaçlarımız var, yaprak içinde;
Sabah akşam gider geliriz,
Denizlerimizle ağaçlarımız arasında,
Yokluk içinde.
Bu mısralarda, şairin kozmik âlemi nasıl hiç süslemeden, duyularına vuran saf intibalara
göre ortaya koyduğu görülüyor. Gerçek ile güzelliği birleştiren bu nevi tasvirlere, Orhan
Veli’nin şiirlerinde sık sık rastlarız. Bunlarda dil perdesi âdeta ortadan kalkar ve insan
varlığa elleriyle dokunur gibi olur. ‘Ne Kadar Güzel’ şiirinde bunu kuvvetle hissederiz:
Çayın rengi ne kadar güzel,
Sabah, sabah,
Açık havada!
Hava ne kadar güzel!
Oğlan çocuk ne kadar güzel!
Çay ne kadar güzel!
‘Fenomenolojik üslup’ diye adlandırabileceğimiz bu tasvir tarzında, varlık, araya hiçbir
düşünce, hâtıra, çağrışım, benzetme vb. girmeden doğrudan doğruya veriliyor.” (Kaplan,
2002: 121-122).

Mehmet Kaplan’ın bu şekilde Orhan Veli’nin şiirlerinde tespit ettiği bu “fenomenolojik
üslub”un izleri son dönem şairlerimizden Berin Taşan’ın şiirlerinde de karşımıza çıkar. Bu
sebeple biz de bu çalışmamızda Berin Taşan’ın şiir üslubunu oluşturan niteliklerden
“fenomenolojik idrak”in izlerini, onun şiirlerinden örneklerle ortaya koymaya çalıştık.
Ancak, her sanatçının hayatının sanatına akseden yönleri bulunduğundan şairin sanat
anlayışında bu niteliğe değinmeden önce Berin Taşan’ın hayatına yer verdik. Zira, onun
realist sanat anlayışında ve şiirlerinde görülen çevresine dair müşahedelerini sunduğu
objektif bakış açısında sanatçının hukukçu kimliğinin mühim tesiri bulunur. Berin Taşan’ın
şiirlerine bir hukuk adamının dikkatli gözlemi siner.
1. Berin Taşan’ın Hayatı ve Eserleri
Berin Taşan 1928 yılında Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelmiştir. Tam adı
Nizameddin Berin Taşan’dır. Babası “Merzifon Tarihi” eserinin yazarı Aziz Taşan, büyük
dedesi “Tövbe ya Rabbi hata yoluna gittiklerime/ Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime”
mısralarının sahibi ünlü mutasavvıf şair Merzifonlu Şeyh Abdurrahim Rumî’dir.
Samsun Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Berin Taşan,
Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır. İzmir, Şiran, Karaburun ve Sinop’ta görev yapmıştır.
1985 yılında İzmir Karşıyaka Başsavcısı olarak emekli olmuştur. İzmir’e yerleşen ve uzun
yıllar burada görev yapan sanatçının adı Karşıyaka’da bir sokağa verilmiştir.
Berin Taşan’ın ilk şiiri 1946 yılında Varlık Dergisi’nde çıkmıştır. Şair ilk şiirinin
yayınlanışını “Mavi Bir Kapak Üstünde Yirmi Dokuz Yıl” adlı şiirinde şöyle anlatır:
“Kesip bir deftere yapıştırmıştım özenle
Bir dergide çıkan ilk şiirimi
Mavi bir kapak üstünde 1Şubat 1946
Alt sıralara doğru yazmışlar adımı
Ama vakur duruyor bulunduğu yerde:
Ne hırsla bakıyor üsttekilere,
Ne alttakileri hor görüyor.
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Bir şubat bin dokuz yüz kırk altı
Yağmurlu, karlı bir gün olmalı
On sekiz yaşında kar ne yapar?
Hele kitapçıda tezgâh üstünde
Adını kapakta gördüğü zaman.” (Taşan, 2001: 80).
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Bundan sonra da şiir yazmaya devam eden şairin şiirleri Türk Dili, Kıyı, Yeditepe, Yeni
Ufuklar, Ataç, Dost, Seçilmiş Hikâyeler, Soyut ve Kaynak gibi dergilerde yayımlanmıştır.
Hukukçu olmasının yanında sanata da ilgi duyan Berin Taşan şiirlerinde toplumcu ve
bireysel temalara yer vermiştir. Onun şiirleri Necati Cumalı, Ceyhun Atıf Kansu ve Cemal
Süreya gibi devrin önemli simaları tarafından takdirle karşılanmıştır. Cemal Süreya onun
şiiri için şu sözleri söylemiştir:
“Berin’in şiirlerine her zaman bir yer vardır içimde. Taptazedirler. Hele bir ikisi vardır
ki, çağdaş şiirimizin yapıtaşları arasında yer alır.” (Süreya, 1986’dan aktaran; Taşan, 2001:
113).
“Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi”nde şairin hayatına yer veren Ataol
Behramoğlu’nun ifadesiyle “toplumcu temaları inançlı bir ses tonuyla, lirik bir coşkuyla
söyleyebilen bir şair” (Behramoğlu, 1997: 1155) olan Berin Taşan, 18 Haziran 2018’de
İzmir’de vefat etmiştir.
Şiirleri yanında oyun, hatıra, araştırma gibi farklı türlerde eser hazırlayan yazarın
kitapları şunlardır:
Şiir: Ellerim, Gözlerim, Yüreğim (1960), Yüzünün Bir Yanında (1969), Önce (1986),
Şahdamarından (2001).
Oyun: İçerdeki Adam (1971).
İnceleme-Araştırma: Cezaevinden Sonra (1964), Ağır Cezalı 300 Karar (1966),
Merzifonlu Şeyh Abdurrahim Rumî (1975), Merzifonlu Şeyh Abdürrahim Rumî ve
Vakfiyesi (1981).
Hatıra: Bir Tanığım Kalsın Cumhuriyet Savcısından (2005).
Yazı-Mektup: Eğip Bükmeden Eğilip Bükülmeden (2013). (Behramoğlu, 1997: 1155;
Necatigil, 2016: 377; Taşan, 2001: 120; Tekin, 2010: 1087; E. T. 04. 08. 2018; E. T. 05. 08.
2018).
Aynı zamanda hukukçu, araştırmacı yönü olan ve yaşadıklarını realist bir anlayışla
kaleme alan şairin şiirlerinde, onun güçlü gözlem yeteneği ön plana çıkar. Bu açıdan
üslubu yalın ve samimi olan şairin şiirlerinde “fenomenolojik idrak”in yansımalarını
bulmak mümkündür.
2. Berin Taşan’ın Şiirlerinde “Fenomenolojik İdrâk”in İzleri
Aynı zamanda bir hukukçu olan Berin Taşan meslekî araştırmalarında şahit olduklarını
yansıttığı gibi, şiirlerinde de tanık olduğu anı, olguları şiirleştirmiştir. Bu açıdan onun
şiirlerinde güçlü bir gözlem gücü dikkat çeker. Zaten Özdemir İnce’ye (2011: 99) göre
“Çağdaş gerçekçi sanatçının, gerçekçiliği doğru ve toplumsal geçerliği olan bir
betimlemeyle verebilmesi için, her şeyden önce özenli ve doğru bir gözlem yapması
gerekir. Bilindiği gibi insanın bilincinden bağımsız olarak dış dünyada var bulunan ve
bilmenin konusu olan her şey nesne, bunun karşısındaki bilinçli insan da özne’dir.”
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Dolayısıyla şair de kendisini kuşatan dünya ile karşı karşıyadır ve özne ile nesne
arasındaki estetik iletişim neticesinde ortaya şiir çıkar. “Sabit ya da hareketli dış dünya
manzaraları, tabiat tasvirleri, olay, olgu ve insana ait görüntüler şiirin aslî unsurlarıdır.”
(Çetişli, 2015: 82). Fenomenolojik duyuş tarzında "estetik’in hareket noktasının da bu
tasvir edilen manzara, melodi vb. olması gerekir.” (Tunalı, 2016: 48). Dolayısıyla, sanatçıyı
kuşatan fenomenler sanat açısından oldukça önemlidir.
Varlığa “objektivist tavır” (Tunalı, 2016: 85) ile yaklaşan Berin Taşan da şiirini seçtiği
unsurların güzellikleriyle çerçeveler. Varlığı “çıkar gözetmeyen temâşâ” (Wellek ve
Warren, 1993: 13) ile seyreden şair, bir fotoğrafçı gibi nesnel bir görüntü sunar. Zira,
nesnel görüntüde, “dışarıda seyredilen manzara göze hitap edecek şekilde renk, şekil ve
çizgiler öne çıkarılarak sunulur. Şairin duygu, düşünce ve hayallerine göre değiştirilerek
yeniden üretilmiş bir görüntü değil, tamamen gözün görüş alanına giren görüntünün
resmedilmesidir. Dolayısıyla nesnel ve somut bir gerçeklik yansıtılmış olur.” (Çetin, 2015:
83).
Berin Taşan'ın şiirlerinde tabiat ve nesneler görünüş hâliyle yansıtılır. “Görünüş, bir
şeyin duyularla kavranmasıdır; var olan bir şey görünür olur.” (Tunalı, 2014: 169).
Fenomen, zaten “varlığı/varoluşu ancak duyularla idrak edilebilen ve bilince yansıyan
şey”dir (Karakaş, 2004: 157). “Fenomen terimi Heidegger tarafından sınırlanmış anlamıyla
‘bir şeyde kendini gösteren’ demektir. Bir şeyin bir başka şeyin yardımı olmaksızın ortaya
çıkması anlamına gelmektedir. Bir nesneye bakan kişi onu olduğu gibi algılar.” (Kolcu,
2015: 200). Berin Taşan da görme duyusuna hitap eden şekliyle olguları algılayarak şiir
dünyasına taşır. Bu sebeple şairin insanı ve hayatı anlattığı şiirlerine fenomenolojik duyuş
tarzı hakimdir. Bu da bir nevi “tabiat sevgisi veya kozmik âlemin güzelliğini idrak etme
hassasıdır.” (Kaplan, 2002: 123). Şair böyle bir anlayışla “Aç Kapıyı Ben Geldim” şiirinde
hayatı doğal akışıyla, fenomenleri bilincine vuran hâliyle şöyle ortaya koyar:
“Tam kırk çeşit sarmaşık gül buldum
Penceremin dibinde açacak.
Ekinleri dolu vurmadı,
Çekirge gelmedi,
Kurak olmadı.” (Taşan, 2001: 36).
Berin Taşan, şiirlerinde okurun dikkatini kendi odaklandığı yöne çeker. Nesneleri
duyularına vuran hâliyle, gerçekliğe bağlı kalarak bir tablo gibi sunar. Varlıkları bütün
doğallığıyla kavrar ve onu değiştirme, süsleme gereği duymadan doğrudan göstermeyi
tercih eder:
“Nanelerin üstündeki çiğler
Amanın nasıl da ışıldıyor görseniz
Bir nanelere
Bir söğüt dallarına
Bir ekinlere bak
Gün ışıyor mu dersiniz?” (Taşan, 2001: 21).
Şair bu şekilde belli mesafeden objektif gözlemlerini aktarır. Âdeta anın resmini çeker.
“Penceremin önünden bakıyorum onlara/Sabah on ikide uyanıyorlar” şeklinde başlayan
“Uzaktan” adlı şiirinde bunu açıkça görmek mümkündür. Yine “Elimi Çeken El” şiirinde de
şairin fenomenleri araya çağrışım, benzetme, süsleme katmadan okura aktardığı görülür:
“Omzumdan havalanan martılar
Konacak yer bulamıyorlar
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Önümde bir çam
Bir apartman
Sarmaşıklı sokağın solundan
Biraz sonra bir motor indireceğim denize
Biraz sonra ayak sesleri…” (Taşan, 2001: 44).
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Dışarıdan seyreden bir gözle dış âleme odaklanan şair, buradan seçtiği motiflerle şiirini
bezer. Tamamen tarafsız bir gözlemle izler ve fotoğrafını çeker gibi görünüm değeri ile
onu şiirinde yansıtır. Dolayısıyla şair bir ana dikkat çekip okuru da o ana şahit etmek ister.
Zaten “an’ın fotoğraftaki karşılığı enstantane. Bu da “an”, poz anı”dır (Mert, 2006: 201).
Yine “o an, fotoğrafta ışığın patladığı an’dır. Fotoğraf o an’da uyanır, izleyeni de o an’a
uyandırır, içine alır. Tanıklığına katar.” (Mert, 2006: 201). Dolayısıyla şair belli bir
mesafeden sunduğu görüntülerle okuru o an ile karşı karşıya getirerek onun üzerinde belli
bir etki bırakır.
Berin Taşan şiirlerinde gördüğünü anlatarak yaşamı görünür kılar, onu
anlamlandırmaya çalışır. Bunu yaparken tarif edip niteliklerini saymak yerine varlığı
doğrudan göstermeyi tercih eder. Süslü imajlar peşinde olmayan şair, gözlemleri
vasıtasıyla kendisini kuşatan varlığı az sözle açık ve anlaşılır şekilde ortaya koyar. Zaten,
“söz, varlıkları ve kavramları karşıladığımız ortak bir dilin parçaları olan kelimelerdir. Her
kavram bir varlığın, bir düşüncenin zihnen yeniden yaratılması gibidir. Kavramın eski
karşılığı olan mefhum, fehmedilen, anlaşılan nesne mânasındadır.” (Okay, 2015: 14). Şair
de fenomenolojik duyuş tarzı ile varlığı işaret eder ve içinde yaşadığı çevre ve gözlemlediği
olguları şiirlerinde anlamlandırır.
Bu açıdan reel olanı idrak edip açık bir şekilde sunma tavrına sahip olan şairin
şiirlerinde bakmak, görmek eylemi ön plâna çıkar. Fenomenolojik duyuş tarzına sahip olan
şair, “Bir Odadan Bir Odaya Geçtim Sanki” şiirinde de “bu” ifadesiyle okura karşısındaki
varlığı şöyle işaret eder:
“İzmir’li bir kumru bu
Sabah altıda pencereme konmuş.” (Taşan, 2001: 105).
Az ve öz söz ile şiir dünyasının dekorunu kuran şairin şiirlerinde fenomenler, anlamlı
bir bütünlük arz eder. Zaten "bu dünyada ne kadar fenomen varsa, bir o kadar da anlam
vardır." (Savaş, 2002: 72). Bunu bir fotoğraf gözlemine benzetecek olursak “gelişigüzel
bakmaz fotoğraf. Bırakılmaz sanılanları bile kadraj dışında bırakabilir. Kadraja aldıkları ise
bir şeyler iletir mutlaka. Aldıkları istiflidir, o kadar ki birbirini gölgelendirmek ne söz,
birbirinden beslenir; her şey öylesine yerli yerindedir.” (Mert, 2006: 200). Bu açıdan Berin
Taşan’ın şiirinde bir kompozisyon, bir düzen, bir tutarlılık kendini gösterir.
Berin Taşan şiirlerinde hayattan bir zaman ve mekân boyutu sunar okura. Bu açıdan
onun şiirleri hayattan bir parçayı, yaşanılan anı, yüzeydeki gerçekliği yansıtan bir fotoğraf
açısı gibidir. “Kadraj denilen ve eni boyu belli bir çerçeve vardır fotoğrafçının elinde,
diyeceğini oraya sığdıracak, görüntüye dönüştürüp orada donduracaktır fotoğrafçı.” (Mert,
2006: 199). Berin Taşan da şair hassasiyetiyle tanıklık ettiği görüntüyü bir fotoğrafçı gibi
ortaya koyar. Bu sebeple de çevresini kuşatan fenomenleri bir araya getirerek bu
motiflerle şiirini kurar. “İzmir Körfezi’nden Bakıyorum” adını verdiği şiir de bunun bir
örneğini teşkil eder:
“Sırtımda incecik bir gömlek
Evimin balkonundayım çok şükür
Denizden yeni çıktım durulandım
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Kitabım, gazetem
Bir bardak çay
Bir tükenmez kalem” (Taşan, 2001: 47).
Çevreyi, eşyayı “çıkar gözetmeyen temâşâ” (Wellek ve Warren, 1993: 13) ile seyreden
şair yaşadığı anları şiirleştirir. Zaten bundan dolayı da anılarını yazdığı kitabının adını “Bir
Tanığım Kalsın” şeklinde seçer. Yine şair, “Tanık” şiirinde de yaşama dair bir iz bırakmak Sayfa | 77
istediğini şöyle ifade eder:
“Dünyada bir tanığım kalsın diye
Küçükken bıçakla adımı yazmıştım
Merzifon’daki çitlembik ağacına” (Taşan, 2001: 88).
Hayata dair ayrıntıları fark eden şair şiirinin başlığını da “Kumru, Yıldızlar, Akan Su”
şeklinde çevresinde gördüğü unsurlardan seçer. Şairin bu şiirinde yer verdiği “Tek ağaca
sığınmış bütün kuşlar”, “Kumru çöp taşıyor abajurun üstüne” (Taşan, 2001: 101) ifadeleri
onun dikkatli gözleminin birer yansıması olarak karşımıza çıkar. Böylece, şair hayatla
şiirini âdeta kaynaştırır. Bunlar aynı zamanda ondaki küçük hassasiyetlerin birer
ifadesidir. Şair bu hassasiyetle şiir kaleme alışını “Başımın Altındaki El”de şöyle vurgular:
“Kumun üstünde duran elin
Denizi çekiyor yanına
Bir küçük sözcüktün, büyüdün
Şimdi şiir yazıyorum adına.” (Taşan, 2001: 45).
Yine şair aynı hassasiyetle şu dörtlüğü yazar:
“ADINA
Üç sap nergis kopardım
Sardım sarmaladım
Karaburun’dan
Aralık ayının ortasından.” (Taşan, 2001: 33).
Bu şekilde bir nergisten hareketle bu mısraları oluşturan şair, gözlemlediği başak,
civciv ile ilgili de şu birkaç mısralık şiirlerini oluşturur:
“BAŞAK
Avucun içindeki başak
Tanen ayrılsın da gör
Seni kimler çuvallayacak.
CİVCİV
Karpuz kökeninde kanlanır
Civcivin sahibi çıkmazsa
Elbet şahinin tırnağında sallanır.” (Taşan, 2001: 55).
Bu mısralarda şair kısa ve öz bir şekilde gözlemlerini paylaşırken aynı zamanda okuru
düşündürür. Çevresindeki unsurlara duyduğu alaka ile başak, civciv gibi varlıktan yola
çıkan şair, aslında okuru derin bir anlama, bir hayat tecrübesine yöneltir. Burada küçük
hassasiyetler, basit görüntüler derin bir anlam taşır, bir öğüt sunar. Az sözle çok şeyi
vurgulamanın bir örneği olan bu durum, kolay yazılmış gibi görülse de esasında zor olan
bir söyleyiş tarzıdır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında “bir fenomeni katıksız
betimlemenin oldukça ciddi bir yoğunlaşmayı gerektirdiği ve gözleri (düşünceyi)
önyargılardan, alışkanlıklardan ya da alıştırılagelinenlerden arındırmanın ne kadar güç
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olduğu o zaman daha iyi anlaşılacaktır.” (Savaş, 2002: 75). “Fenomenolojik idrak” ile
varlığa yönelen Berin Taşan da şiirlerinde bunu başarmış bir sanatçıdır.
Deniz, ağaç, çiçek, kuş, güneş, dağ gibi unsurlar Berin Taşan’ın şiirlerinde sık sık
karşımıza çıkan ve olduğu gibi yansıtılan motiflerdir. Şiirlerinde ortaya koyduğu objelerle
hayattan bir sahne sunmaya çalışan şair “Gözlerine Doğru” şiirinde “Ters akan bir
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çekmeye benzetir. Varlığa dikkat çeken ve onu doğallığı içinde karmaşıklık oluşturmadan
anlatan şair “Ağıt” şiirinde yağan karı şöyle göz önüne getirir:
“Demek Çimen Dağlarına kar yağıyor
Çimen dağlarına yağan kardan
Kordon’daki evin camları buğulanmıyor
Akıp giden taksiler ne kadar rahat.” (Taşan, 2001: 28).
Berin Taşan’ın şiirlerinde olguya ilişkin sağlam bir kavrayış ve anlatış mevcuttur. O
gördüğü güzellikleri tarafsız bir gözlemle rahat bir söyleyişle kelimelere döker şiirlerinde.
Şair, gerçek ile ilgili durumu hiç dağıtmadan sunan bir dil kullanır. Buna bağlı olarak
üslubu da oldukça yalınlık ve açıklık gösterir. Yalın üslup, “sade, temiz, yalın, açık, duru,
berrak, süslerden arınmış, edebî sanatlara, benzetmelere, sıfatlara yer vermeyen, muğlak
olmayan çıplak üslup”tur. (Çetin, 2015: 240). “Sabahın Seher Vaktinde” adlı şiirinde
“çocuk, ev, dünya, gelincik, gül” somut ve sade hâliyle sunulur. Anlatım sıfatlardan arınmış,
açık bir söyleyişe ulaşır:
“Çocuğumuza bakıyoruz
Evimize bakıyoruz
Dünyaya bakıyoruz
Bütün sarılı kollar arasında
Güllerin gelinciğin arasında
Yüzünün öptüğüm yarısında
Kötüye geçit yok.” (Taşan, 2001: 13-14).
Şairin “Şimdi” şiirinde de el, göz, saç sıfatlarla süslenmeden yalın bir şekilde sunulur:
“Beni şimdi al götür
Şimdi ellerimden
Şimdi gözlerimden, şimdi saçlarımdan
Bu kadar can ayakta
Bu kadar göz
Ellerim başka zaman yazmaz.” (Taşan, 2001: 38).
Berin Taşan’ın üslubu yalın olmasına rağmen şiirleri duygusuz, ahenksiz değildir. Zira
kelime tekrarları, ikilemeler ile ritmik akışın sağlanıp anlatıma bir lirizm katıldığı görülür.
Buna şiirlerinden şu örnekleri verebiliriz:
“Bir Çimen dağlarındaki karı düşündüm
Bir Zehra’nın parmaklarını düşündüm
Çalıları, çırpıları düşündüm
Üşüdüm, büzüldüm, dondum.
Sonra aydın kişileri düşündüm
Aydın kişileri düşündüm de
Kahroldum.” (Taşan, 2001: 20).
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“Korka korka değil, usul usul değil
Elim yüreğimde çarpa çarpa geldim” (Taşan, 2001: 35).
“Yorgunum demeyeceğim,
Bir evimiz olsa demeyeceğim,
Yüreğim daralıyor demeyeceğim,
Bir baksan gözlerime
Başını çevirmeyeceksin,
Yürüyüp gitmeyeceksin,
Elini çekmeyeceksin.
Bir baksan gözlerime
Dağda yakılmış ateşler göreceksin.
Aç kapıyı kim geldi bak
Bak nasıl havalandı güvercin.
Açmam diyemezsin artık,
Aç!” (Taşan, 2001: 36).
Bu şekilde, üslubundaki doğal akış, pürüzsüz lisanı ile dikkat çeken şair daima açık,
anlaşılır bir söz söylemek arzusunda olduğunu da şöyle ifade eder:
“Balkonda yuvarlak abajurun üstüne
Yuva yapmak için uğraşan kumru
Ben de kırk yıldır uğraşıyorum
Tam yerine otursun diye söz
Birdenbire can evinden vursun
Ölümsüz olsun
Söylenir söylenmez.” (Taşan, 2001: 100).
Bu açıdan hayatı saf bir gözlemle şiirine taşıyan şair, sözünü de araya çağrışım ve
benzetmeler katmadan doğrudan ortaya koyar.
Sonuç
Fenomenolojik bir duyuş tarzıyla varlığa yönelen Berin Taşan, hayatı ve insanı gerçeğe
bağlı kalarak olduğu gibi şiirlerinde yansıtır. Bu açıdan sanatçının şiirleri onun dikkatli
gözleminin birer ürünü olarak karşımıza çıkar. Zaten fenomenolojik üslubun temeli de
gözleme dayanır.
Berin Taşan’ın şiirleri hayattan bir parçayı, yaşanılan anı, yüzeydeki gerçekliği yansıtan
bir fotoğraf gibidir. Şair tasvirî bir anlatımla çevresini kuşatan fenomenleri bütün
doğallığıyla okurun gözünün önüne serer. Böylece, okura az ve öz sözle geniş bir dünya
sunar.
Şairin şiirlerindeki “fenomenolojik idrak” yalın bir üslubu da beraberinde getirir. Ancak
şairin üslubu, yalın olmasına karşın ahenksiz değildir. Çünkü şair, seçtiği motifleri uyum
içinde sunar. Yine, kelime tekrarı ve ikilemelerle lirizmi başarıyla sağlar. Bu şekilde
tekrarlarla aynı zamanda gözlemlediği varlık alanına da vurgu yapar.
Berin Taşan’ın şiirleri realist bir bakış açısıyla fenomenlerin sunumu temeli üzerine
kurulmuştur. Şair çevresini kuşatan manzaranın güzelliklerini şiirine taşır ve yaşadığı ana
okuru şahit eder. Dolayısıyla, “fenomenolojik idrak” onun üslubunu oluşturan
niteliklerden birisidir. Gerek gözlem gücü gerek varlığın saf sunumu gerekse yalın ve
berrak anlatım onun fenomenolojik üslubunu ortaya koyar.
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ABDÜLMECÎD TOSYAVÎ VE MANZUM KISSA-İ ÇOBAN’I
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Özet
Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgiye ulaşamadığımız Abdülmecîd Tosyevî’nin
künyesi’dir. Dinî konularda yazmış olduğu eserlerle ön plana çıkan Tosyevî, babası
Nasûh Efendi’nin Zeyniyye tarikatında şeyh olması vesilesiyle tasavvufî konuları
eserlerinde işlemiş ve kaynakların verdiği bilgiye göre bu eserler sayesinde Zeyniyye
tarikatının Anadolu’da yayılmasına katkıda bulunmuştur. Hazırlanan çalışma bir
yönüyle Abdülmecîd Tosyevî’nin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgi vermeyi
amaçlamakta diğer yönüyle Tosyevî’nin Kıssa-i Çoban adlı eserini ilim âlemine
tanıtmayı hedeflemektedir. Bilindiği üzere Kıssa-i Çoban adlı hikâyenin aslı
Mevlânâ’nın Mesnevî adlı eserinin ikinci cildinin 1720 ile 1815. beyitleri arasında yer
alır. Toplam doksan beş beyittir. Abdülmecîd Tosyevî’nin çalışmaya konu olan olan
eseri Kıssa-i Çoban ise Mevlânâ’nın Mesnevî’de anlattığı hikâyenin Türkçe’ye
tercümesidir.
Anahtar Kelimeler: Abdülmecîd Tosyevî, Kıssa-i Çoban.
Abstract
There is not enough information about Abdülmecîd Tosyevî’s life. His full name is
Abdülmecîd b. eş-Şeyh Nasûh b. İsrail et-Tosyavî el-Amasyavî er-Rumî el-Hanefî es-Sûfî.
His father Nasûh Efendi was the sheikh of Zeyniyye sect. Because of his father mission
Tosyevî prepare mystical works and these works help Zeynniyye sect to spread in
Anatolia. This study in one aspect try to introduce Abdülmecîd Tosyevî’ life and works
and in other aspect try to introduce his work called Kıssa-i Çoban to science world.
Original story is in Mesnevî between 1720– 1815th. Couplets. Kıssa-i Çoban is a
interpretation work from Mevlânâ’s Mesnevî.
Keywords: Abdülmecîd Tosyevî, Kıssa-i Çoban.

Giriş
XVI. yüzyıl Osmanlı ulemâsından olan Abdülmecîd Tosyevî1, başta tefsir olmak üzere
çeşitli ilim dallarında çok sayıda eser veren çok yönlü bir şahsiyettir. Eserlerinden hareketle
onun tasavvufî çevrede yetişen bir müellif olduğunu söylemek mümkündür. Hazırlanan
çalışmada Abdülmecîd Efendi’nin hayatı hakkında bilgi verilmiş, çeşitli kütüphanelerde
bulunan ellinin üzerinde yazma eserlerine kaynaklardan hareketle değinilmiştir.
Abdülmecid Efendi olarak anılan müellif hakkındaki en geniş künye kaydı şu şekilde
verilmektedir: Abdülmecîd b. eş-Şeyh Nasûh b. İsrail et-Tosyavî el-Amasyavî er-Rumî el1 Abdülmecîd Tosyevî ve eserleri hakkındaki bilgiler şu kaynaklardan derlenmiştir: Erbaş, 2006: 161-

186; Hayta ve Birışık, 2007: 343-367; Kuşdemir, 2017: 305-323; Özdemir, 2013; Pattabanoğlu, 2016:
269- 288; Uluğ, 2009; Toruk, 2010.
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Hanefî es-Sûfî. Müellifin hayatı hakkında kaynaklarda yok denecek kadar az bilgi
olduğundan, hayatını konu alan çalışmaların, yazdığı eserlerinden elde edilen bilgiler
çerçevesinde hazırlandığını belirtmek gereklidir.
Müfessirin ilmî yönüyle ilgili bilgileri, babası Nasûh Efendi (ö.923/1517) üzerinden elde
etmekteyiz. Nitekim babasından aldığı tasavvuf kültürü, Abdülmecîd Efendi'nin ilmî
Sayfa | 84 hayatını ve eserlerini büyük ölçüde belirlemiştir. Temel başvuru kaynağı olarak kullanılan
Taşköprülüzâde’nin Şakâyıku’n Nu’maniyye’sinde babası Sultan Selim Han Döneminde
Yaşayan Osmanlı Bilginleri Bölümü’nde dokuzuncu tabakada şu şekilde tanıtılır: “Devrin
tanınmış şeyhlerinden Hak ârifi Şeyh Nasuh Tosyevî. Merhum, sâlih bir âlimdi. Kur‘an
hafızıydı. Çok güzel hüsn-i hatyazar, şiir söylerdi. Bilahare Zeyniyye tarikatına intisap etti.
Sonrasında Hak ârifi Şeyh Tâceddin Karamanî’ye bağlanmış ve onun nezaretinde irşat
makamına erdikten sonra vefatı üzerine şeyhinin zâviyedeki postuna oturmuştur. Merhum
doğduğu beldede dokuz yüz yirmi üç veya yirmi dört yılında/ 1517 vefat etmiştir.”
Doğum tarihi tam olarak bilinemeyen Abdulmecîd Efendi, Amasya'nın Lâdik (Lazkiye)
kasabasında doğmuş ve burada yetişmiştir. Onun hayatının büyük bölümünü devletin her
alanda çok güçlü olduğu Kanunî Devri'nde (1520- 1567) yaşadığı anlaşılmaktadır. Tosya,
geçmişte Amasya'ya, bugün ise Kastamonu iline bağlı bir ilçedir. Kaynaklarda bazen
Tosya'ya, bazen Amasya'ya, bazen de er-Rûmî şeklinde Anadolu'ya nisbetle anılan
Abdülmecîd Efendi'nin, ömrünü büyük ölçüde burada geçirdiği anlaşılmaktadır. Yazarın
vefat yeri hakkında kaynaklarda Tosya ve Amasya geçmektedir. Abdülmecîd Efendi'nin,
ölüm tarihi konusunda kaynaklarda farklı tarihlere rastlanmaktadır. Bu tarihler, şunlardır:
887/1482, 960/1552, 973/1565 ve 996/1588. Müfessir üzerine çalışma yapan
araştırmacılardan Muammer Erbaş bunlardan 960/1552 veya 973/1565 birisinin makul
olduğunu ileri sürerken, diğer araştırmacı Ufuk Hayta, eserlerindeki tarihleri esas alarak
996/1588 tarihini tercih etmektedir.
Abdülmecîd Efendi’nin tasavvufî yönü babasının postnişin olması hasebiyle Zeynîlik
anlayışı içinde şekillenmiştir. Aydın bir tabakaya hitap eden, bu nedenle de bir aydınlar
tarikatı olarak nitelendirilen Zeyniyye, Abdülmecîd Efendi'nin hayatındaki belirleyici
etkenlerden biri olmuştur. Kendisi postnişinlik yapmadığı halde eserleri vasıtasıyla
Zeyniyye kültürünün Anadolu'ya yayılmasında emeği geçenler arasında adı
zikredilmektedir. Padişahın ilim adamlarına ve özellikle tarikat ehline gösterdiği yakın ilgi
neticesinde ilim merkezleri ve tarîkatler büyük gelişme göstermiştir. Abdulmecîd
Efendi'nin kendisini, bir yandan Zeyniyye kültürü içinde dini yaşamaya, diğer yandan da
yine bu anlayışa paralel yönde İslâmî ilimleri tahsile verdiği anlaşılmaktadır. Kaynaklarda
sûfî meşrep bir zât olan Abdulmecîd Efendi'nin amelî yönden Hanefi mezhebinden olduğu
ifade edilmektedir.
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4. Tekmiletü’l-beyân: Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Ktp. nr. 793, Arapça, müellif hattı.
5. Arafâtü’l-ârifîn li’l-vukûf fi mevkıfi ibâdeti rabbi’l-âlemîn: Süleymaniye Ktp. Reşid Ef.,
nr. 136, 31vr.
Fıkıh
1. Tevakkuhü’l-fukahâ ve telezzüzü’l-üdebâ: Süleymaniye Ktp. Serez, nr. 4019, 27 vr.
müellif hattı.
2. Risâle alâ kavli sâhibi’t-tenkîh fasl fi’t-ta’n: Süleymaniye Ktp. Servili, nr. 250, vr. 24-25,
Arapça.
3. Tuhfetü’l-ahbâb: Hayta’nın verdiği bilgiye göre, bazı kaynakların bu eseri zikretmesine
rağmen Kütüphane kayıtlarında bulunmamaktadır.
4. İsrafilzâde risâlesi: Atıf Ef. Ktp., nr. 2838 vr. 146-150 arasında yer aldığı söylenen eser
mevcut değildir.
Kelam
1. el-Matlabü’l-a’lâ fî şerhi esmâi’llâhi’l-hüsnâ: Süleymaniye Ktp. Reşid Ef., nr. 592, müellif
hattı, Türkçe, h.972.
2. Ravzatü’l-ezhâr ve cennetü’l-esmâr: Süleymaniye Ktp. Esad Ef. nr. 1416, müellif hattı,
Arapça, h. 952.
Diğer
1. Manzûm kıyâfetnâme: Süleymaniye Ktp, Hafid Ef, nr.479, müellif hattı, Türkçe.
2. Me’debül-füdalâi’l-ârifîn fî menâkıbi’l hülefâi’r-râşidîn: Süleymaniye Ktp. Yazma
Bağışlar, nr. 4027/3, vr. 20-32, h. 988, müellif hattı, Türkçe.
3. Mecmâü’l-fezâil ve menbâü’l-hasâil: Kayseri Raşid Efendi Ktp. nr. 693, vr. 31b-80a,
Arapça.
4. Nebzetün mine’l-hakâyık ve zübdetün mine’d-dekâyık: Kayseri Raşid Ef., Ktp., nr. 693,
vr. 1a-12a.
5. el-İstifâ fî menâkıbi’l-mustafâ: Hayta, Bu eserin bazı kaynaklarda zikredilmesine
rağmen Kütüphane kataloglarında böyle bir kayda rastlamadığını ifade etmektedir.
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6. Muhtasaru’l-muhtasar: Ankara Adnan Ötüken İl Halk Ktp. nr. 3080. (Halen Milli
Kütüphane’de bulunmaktadır.)
7. Risâle fî beyâni ekâvilis-sekât fî tahkîkil-avâlim mine’l-arz ve’s-semakât:Ankara Adnan
Ötüken İl Halk Ktp. nr. 4529/6,vr. 68b-69b. (Halen Milli Kütüphane’de bulunmaktadır.)
8. Fezâilü’l-ilm ve’l-âlim: Kastamonu İl Halk Ktp, nr.3674/4, vr. 264b-269a, Türkçe.
9. Münâcâtu levâhibi’n-necât: Kastamonu İl Halk Ktp, nr.3674/9.
10. Risâletü’l-eizzâi ve erbâbi’l-işarât fîn-nahv: Samsun İl Halk Ktp. nr. 1049/7. (Halen
Milli Kütüphane’dir.)
11. Ta’rifât mâ’rifetuhâ: Kastamonu İl Halk Ktp. nr.1046/3, vr. 26b-27a, Arapça.
Tercüme
1. İrşâdü't-tâlibîn fî ta’lîmi’l-müteallimîn (tercüme-i ta’lîmi’l-müteallim):Murat Molla
Ktp. nr. 1241, müellif hattı. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunmaktadır.
2. Risâletü’l-muhtasar bi’l-lemehât fî tercemeti’l-lemeât: Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 36
vr. 231b-246b.
3. Tercemetü’l-levâyih: Kastamonu İl Halk Ktp. nr. 36, vr. 221b-230b, h. 989.
4. Tercüme-i risâle-i muhtasara: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp, nr. 558.
5. Pend-i attar tercümesi: (Şerh-i Pendnâme li’l-Attâr): İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp.
nr. 4009.
Kıssa-i Çoban
Abdülmecîd b. Nasûh’un Kıssa-i Çoban’ı bir çoban ile Hz. Musa arasında geçen bir
hikâyeyi konu edinmektedir. Bahsi geçen hikâyenin kaynağı, Mesnevî’nin ikinci cildinin
1720 ile 1815. beyitleri arasında yer alır. Toplam doksan beş beyittir. Bu hikâye Mesnevî’de
üç başlık olarak anlatılmıştır. Bu başlıklar şu şekildedir:
Musa Aleyhisselâm’a Bir Çobanın Münacâtının Çirkin Görünmesi
Yüce Tanrı’nın Çoban Yüzünden Musa Aleyhisselâm’a İhtarda Bulunması
Musa Aleyhisselâm’a Çobanı Mazur Görmesi İçin Vahiy Gelmesi
Hikaye kısaca şu şekildedir: Hz. Musa yolda yürürken bir çobanın Allah’a: “Ey kerem
sahibi Rabbim, nerdesin ki sana kul köle olayım. Çarığını dikeyim, saçını tarayayım. Elbiseni
yıkayayım, bitlerini kırayım. Ey Yüce Rabbim, sana süt ikram edeyim. Elini öpüp ayağını
ovayım. Uyuma vakti gelince yerini silip süpüreyim. Bütün keçilerim sana kurban olsun!”
şeklinde dua ettiğini işitir. Bunun üzerine Hz. Musa çobanın yanına gider ettiği duanın
şeriate uygun olmadığını söyler. Çoban bu duruma üzülür ve kendini çöllere vurur. Hz.
Musa’ya ise “Kulumuzu bizden ayırdın. Ben herkese bir huy, bir ıstılah verdim. Onun için
medh ü sena olan söz, senin için yergidir. Biz, temizden de münezzehiz, pisten de. Onların
beni teşbih etmeleriyle münezzeh ve mukaddes olmam. Bununla kendileri temizlenirler. Biz
dile ve söze değil, gönle ve hale bakarız. Kalb huşu sahibiyse kalbe bakarız, söze değil”
şeklinde bir vahiy gelir. Bunun üzerine Hz. Musa çobanın yanına gider ve müjdeyi verir.
Mevlanâ’ya ait olan Hz. Musa ve çoban hikâyesi Abdülmecid Efendi’den daha önce Dede
Ömer Rûşenî tarafından h.880/ 1475-76 tarihinde Çoban-nâme adıyla tercüme edilmiştir.
Bu eser Farsça mensur bir mukaddime ile başlar. Eser müfte’ilün/ müfte’ilün/ fâ’ilün
kalıbıyla yazılmıştır ve orjinalinden farklı olarak toplam 36 başlıktan oluşmaktadır.
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Mukaddimeden sonra eser Mevlanâ’nın övgüsü ile devam eder. Eserde Musâ ile çoban
arasında geçenler anlatıldıktan sonra nasihatler, hikâyeler, temsiller ve hadis-i kudsî
tercümesi yer almaktadır. Eser Hâtime-i Kıssa-i Çûbân başlığı ile sona ermektedir.
Çoban-nâme adlı eserden çalışmada bahsedilme sebebi Tosyevî’nin yaptığı tercüme ile
Dede Ömer Rûşenî’nin yaptığı tercüme arasındaki paralelliktir. Bu paralellik tercüme edilen
Sayfa | 88 metnin yanı sıra eserin başka bölümlerinde de bulunmaktadır. Bahsedilen benzerlikleri
Sadık Yazar bildiri metninde açıklayacağı için burada konu edilmeyecektir. Ancak
Rûşenî’nin eseri ile Tosyevî’nin eseri arasında bir benzerliğin olduğu aşikardır. Kıssa-i
Çoban ve Mûsâ isimli eserin ve içinde bulunduğu yazmanın tavsifi şu şekildedir.
Yazma Süleymaniye Ktp. Yazm Bağışlar 4027 numarada bulunmaktadır. Bu yazma,
çalışmamıza konu olan eseri dışında Abdülmecîd b. Nasûh’un üç eserini daha
kapsamaktadır. Manzum olarak kaleme alınan Kıssa-i Çoban 12 yapraktan oluşmakta olup
yazmanın 1a-12a sayfaları arasında yer almaktadır. Nüshanın muhtemelen tevhîd ve na’tı
kapsayan giriş bölümünün yer aldığı baş tarafı eksik olduğu gibi sayfaların üst kenarlarında
yer alan beyitler de yoğun nemlenmeden dolayı okunamamaktadır.
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Mesnevî nazım biçimiyle yapılan tercümede aruzun müfte’ilün/ müfte’ilün/ fâ’ilün kalıbı
kullanılmıştır. Eserin her sayfasında 21 satır mevcuttur. Yazmanın elimizde mevcut bölümü
toplam 426 beyit ve 26 başlıktan oluşmaktadır. Eserin baş taraftan 15-20 beyit civarında
eksik olduğu tahmin edilmektedir.
Eser aşağıda yer alan başlıklardan oluşmaktadır:
Der medh-i Mevlânâ Celâleddîn-i Hüdâvendigâr Kuddise sırruhu: 25 beyit, 1a-1b.
Kıssa-i Çoban bâ Mûsâ Bin ‘İmrân ‘Aleyhime’r-rahman: 8 beyit, 1b-2a.
Münâcât-i Çoban bâ-Hazret-i Sultân: 28 beyit, 2a-2b.
Su’âl-i Mûsâ bin ‘İmrân Çoban-râ bâ-ta‘ne-künân: 3 beyit, 2b-2b.
Cevab-ı Çobân Mûsâ bin ‘İmrân ‘Aleyhi’s-selâm: 24 beyit, 2b-3a.
Hayret-i çobân-ı sâfî-cenân bâ-ta‘n-ı Mûsâ bin ‘İmrân: 18 beyit, 3a-3b.
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‘İtâb-ı ‘melik-i ‘Allâm be-Mûsâ ‘Aleyhi’s-selâm: 13 beyit, 3b-4a.
Kemâ kâle Te‘âlâ mâ vesa’anî arzî ve lâ semâ’î ve lâkin vesa’anî kalbü abdi’lmü’min: 46 beyit, 4a-4b
[Kâle Resûlullâh] aleyhi’s-selâm izâ ahabbe Allâhu ‘abden lem yezurrahu zenben:
35 beyit, 4b-5a.
Hikâyet : 24 beyit, 5a-5b.
Münâcât: 4 beyit, 5b-6a.
Pend: 17 beyit, 6a-6b
Münâcât-i i Abdulmecîd bâ-Pâdişâh-ı Ferd u Vahîd :10 beyit, 6b-6b.
Münâcât-ı dîger: 36 beyit, 6b-7b.
Münâcât-ı dîger: 15 beyit, 7b-8a.
Nasihat: 31 beyit, 8a-8b.
Nasihat-i dîger: 23 beyit, 8b-9a.
Temsîl: 11 beyit, 9a-9b.
În hadîs-i Kudsî bûd ki Muhammed … ez-Hudâ-yı Kirdigâr haber dâdest: 6 satır
mensur, 9b-9b.
Tercüme-i hâze’l-hadis:25 beyit ile şair hadisi manzum tercüme etmektedir. 9b-10a.
Pend:4 beyit, 10a-10b.
Temsîl: 8 beyit, 10b-10b.
Temsîl: 10 beyit, 10b-10b.
Hâtime-i kıssa-i çobân:4 beyit, 11a-11a.
Münâcât:12 beyit, 11a-11a.
Münâcât-ı dîger: 10 beyit, 11a-11b.
Kemâ kâle te’âlâ sebakat rahmetî gazabî: 15 beyit, 11b-12a.
Sonuç
Hazırlanan çalışma Abdülmecîd Tosyevî’nin Kıssa-i Çoban isimli eserini tanıtmayı
amaçlamıştır. Bahsedilen eser ile Dede Ömer Rûşenî’nin Çoban-nâme isimli eseri arasında
benzerlikler olduğu görülmüştür. Bu benzerliklerin yazılan eserin başlıklarında değil içerik
noktasında olduğu da dikkati çekmiştir. Kıssa-i Çoban isimli eserin sayfalarında yer alan
eksilikler göz önüne alınarak kısa sürede latin harflerine aktarılması ve benzer Hz. Musa ve
Çoban hikâyeleriyle karşılaştırılarak bu hikâyeler arasındaki yeri gösterilmelidir.
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Özet
Amasya doğumlu Tâcîzâde Cafer Çelebi 15. yy. Klasik Türk Edebiyatı sahasının önemli
Adlî, 1447-1512 yılları arasında yaşamıştır. Ömrünün 27 yılını Amasya’da, sonraki 31
yılını ise İstanbul’da geçirmiştir. Sekizinci Osmanlı padişahı olarak 1481 ile 1512 yılları
arasında tahtta bulunmuştur. Devlet işleri dışında kültür, sanat, tasavvuf ve musiki gibi
alanlara ilgi göstermiştir. Elimizde divanı bulunan ikinci Osmanlı padişahıdır. Divanı ilk
olarak 1891 yılında İstanbul’da Arap asıllı Türk alfabesiyle matbu olarak basılmıştır.
Divanının Latin asıllı Türk alfabesiyle yayımı ise ilk kez 2008 yılında Amasya’da
gerçekleşmiştir.
Âdlî’nin şiirlerinde dînî ve tasavvufî bakış açısının önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda
bir padişah olması, şiirlerindeki görüşlerini daha da önemli kılmaktadır. Bu sebeple
bildiride Adlî dîvânı, değerler eğitimi bakımından incelenecektir.
Bildiride ilk olarak kısaca değerler eğitimi üzerinde durulacaktır. Daha sonra değerler
eğitimiyle ilgili çalışmalarda edebî metinlerin önemine değinilecektir. Bu arada divan
şiiri metinlerinin değerler eğitimiyle ilgili çalışmalara katkısı üzerinde de durulacaktır.
Bildirinin asıl konusunu ise Adlî’nin şiirlerinin değerler eğitimi bakımından
incelenmesi oluşturacaktır. Bu bölümde değerler eğitiminde Adlî’nin şiirlerinden nasıl
yararlanılabileceği örnekler eşliğinde ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Adlî dîvânı, divan şiiri, değerler eğitimi.
Abstract
Adlî lived between 1447 and 1512 years. He lived 27 years in Amasya, after that he lived
31 years in Istanbul. He was on the throne between 1481 and 1512 years as a sultan of
Ottoman. In addition to government jobs, he interested in culture, art, sufism and music.
He is the second sultan of Ottoman that we have his divan. His divan was published in
1891 in Istanbul with Turkish alphabet which based on Arabic. For the first time, the
divan which is Turkish alphabet that based on Latin alphabet was published in 2008 in
Amasya.
There is importance of religious and sufistic perspective in Adli’s poems. At the same
time, his opinions about his poems are more important because he was sultan.
Therefore, divan of Adli will be examined about values education.
Firstly, we will emphasize on values education. After that, importance of literary texts
in the works about values education will be highlighted. At this time, texts of divan
poetry’s contributions to values education will be highlighted separately. Examination
of Adli’s poems about values education will formed the main subject of this report. At
this part, it will be proved that how can we use Adli’s poems in values education, with
presenting examples.
Keywords: Divan of Adli, divan poetry, values education.
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Adlî ve Dîvânı
Adlî, Osmanlı’nın 8.padişahı olan Sultan İkinci Bâyezîd’in şiirlerinde kullandığı mahlastır.
Bu mahlası kullanan başka şairler de bulunmakla birlikte, bu mahlasla daha çok Bâyezîd-i
Sânî, Velî, Sûfî gibi sıfatlarla anılan Sultan Bâyezîd akla gelmektedir. Şehzâde vâli olarak
Sayfa | 94 Amasya’da 27 yıl bulunmuş; ardından babası Fatih Sultan Mehmed’in 1481’de ölümüyle
İstanbul’a gidip Osmanlı tahtına geçmiştir. Toplam 31 süren pâdişâhlığının 1495 yılına
kadar süren ilk 14 yılı, kardeşi Şehzâde Cem’le mücâdele hâlinde geçmiştir. Osmanlı
ülkesinin imarıyla, sanatsal ve kültürel faaliyetlere öncelik vermiştir. Bugün Yunanistan
sınırları içinde kalan Dimetoka’da 1447’de doğan Sultân İkinci Bâyezîd 1512 yılında, tahtı
oğlu Yavuz unvanlı Birinci Selim’e bırakıp doğduğu yere dönerken yolda ölmüştür.
Sultan İkinci Bâyezîd; kültür, sanat, edebiyat, mûsikî, hat, mimarî gibi alanlara ciddî
katkılar sağlamış; belediyecilikle ilgili hizmetlere ve hayır işlerine büyük önem vermiştir.
Bu faaliyetleri, babasından devraldığı Osmanlı topraklarının İslâm medeniyetini temsil eden
eserlerle mühürlenmesi bakımından değerlidir. Özellikle yaşlılık döneminde devlet
işlerinden uzak durmayı tercih ettiği ve zamanını daha çok ibadetle tasavvufî hususlara
ayırdığı bilinmektedir. Nitekim bu sebeple Velî lâkabıyla anılagelmiştir. Murâdî mahlaslı
İkinci Murâd’ın torunu, Avnî mahlaslı İkinci Mehmed’in (Fatih) oğlu, Selîmî mahlaslı Birinci
Selim’in (Yavuz) babası ve Muhibbî mahlaslı Birinci Süleyman’ın (Kânûnî) dedesi olan
Sultan İkinci Bâyezîd, şiirlerinde Adlî mahlasını kullanmıştır. Bu arada uzun yıllar taht
mücadelesi verdiği kardeşi Şehzâde Cem ve Harîmî mahlaslı oğlu Şehzâde Korkut da şair
kimlikleriyle tanınmıştır.
Adlî, Avnî mahlaslı babası Fatih Sultan Mehmed’den sonra dîvân sahibi ikinci Osmanlı
padişahı olarak bilinmektedir. Dîvânı 1891’de Osmanlı Türkçesi alfabesiyle basılmış ve bu
yayın üzerinde birkaç çalışma yapılmıştır. Ne var ki dîvânının yazma nüshalarına dayalı
yayımı doğumundan 560, Amasya’da ayrılışından 526, ölümünden ise 495 yıl sonra 2007
yılında Amasya’da yapılmıştır. (Bayram, 2008) Bu yayında Türkçe 145 gazel, 1 murabba, 1
kıt’a, 1 nazm, 4 matla ve 2 müfred yanında Farsça 14 gazel, 1 kıt’a, 2 matla yer almıştır.
Yayında şiirlerin dîvânın üçü Türkiye’de, biri Mısır’da ve biri de İngiltere’de olmak üzere,
beş farklı yazma nüshasına dayalı orijinal görüntüleri de bulunmaktadır.
Değerler Eğitimi
Son yıllarda değerler eğitimiyle ilgili çalışmalarda gözle görülür bir artış olmuştur.1 Bu
çalışmalar; sempozyumlar, çalıştaylar, kongreler, konferanslar, yüksek lisans ve doktora
tezleri, makaleler ve kitaplar şeklinde ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti
de, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla, değerler
ve değerler eğitimi bağlamında önemli hedeflere odaklanmıştır. Bu amaçla müfredatlar
gözden geçirilip birtakım eklemeler yapılmış, öğretmenler ve öğrencileri teşvik etmeye
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yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Sıklıkla ülke yöneticileri tarafından değerlere ve
değerler eğitimine yönelik teşvik edici mesajlar verilmektedir.
Bununla birlikte değerler eğitimi bağlamında belirlenen hedeflere ikna edici bir düzeyde
ulaşıldığını ortaya koyacak göstergeler hâlâ elde edilememiştir. Bununla ilgili pek çok
değerlendirmenin yapılması mümkündür. İlgili çalışmalarda da bu anlamda önemli tespit,
tartışma ve değerlendirmeler vardır. Aşağıda bu bağlamda tekraren de olsa, tartışılmasında Sayfa | 95
isabet görülen yorum ve değerlendirmelerin birkaçına yer verilmiştir.
1.Değerler ve değerler eğitimi bakımından yapılan eski-yeni karşılaştırmasında
genellikle nostaljik ve duygusal davranılmaktadır. Zira sanki eskiden herşey çok daha
iyiymiş de şimdi bozulmuş gibi davranılması, aslında doğrudan doğruya bir yanılgıdır.
Şüphesiz bugüne ait birtakım yeni ve farklı sorunlar da vardır; ancak genel anlamda
insanoğlunun yakınmalarının kaynağı hep aynıdır. Örneğin vefâ, sadâkat, samimiyet,
dostluk, fedakârlık, cömertlik, çalışkanlık gibi değerlerin kaybolduğuna dair şikâyet ve
serzenişlerle hemen her dönem karşılaşılmaktadır. Bu noktada dikkatlerden kaçırılmaması
gereken husus, bu değerlerin kaybolduğuna dair şikâyet ve serzenişlerin yüz yıl önce de, üç
yüz yıl önce de, beş yüz yıl önce de yapıldığıdır. Biz zannediyoruz ki eskiden bu değerler çok
güçlü ve yaygındır da şimdi zayıflayıp kaybolmaya yüz tuttular.
2.Değerler ve değerler eğitiminde gözlemlenen ikinci yanlışlık, ilgili çalışmalarda
yabancı kaynakların esas alınmasıdır. Değerler, büyük oranda bir kültüre ve medeniyete
özgü olmaları bakımından, ilgili çalışmalarda büyük titizlik gösterilmelidir. Bu bağlamda
Spranger, Rokeach ve Schwartz gibi Batılı araştırmacılar tarafından yapılan sınıflandırmalar
ve değerlendirmeler dikkate alınmalı; ancak bunlar esas ve temel alınmamalıdır. Şüphesiz
öz değerlerimizi çağın ihtiyaçları ve imkânları doğrultusunda geliştirmek; farklı
medeniyetlere özgü değerleri de adeta bir imbikten geçirircesine dikkat ve hassasiyetle
inceleyip bir senteze ulaşmak, daha isabetli bir yaklaşım olacaktır.
3.Değerler eğitimi sırf öğretmenlerin sorumluluğuna ve inisiyatifine bırakılmamalıdır.
Gerçek ve kalıcı başarılar için başta öğretmen, öğrenci, okul yöneticileri ve veliler olmak
üzere esnafından polisine, askerinden akademisyenine kadar toplumsal dokuyu oluşturan
herkesin değerler ve eğitimi bağlamında bir sorumluluk hissetmesi ve üzerine düşeni
elinden geldiğince yerine getirmeye odaklanması gerekir. Aksi hâlde hem öğretmenin
yeterince başarılı olması mümkün olmayacaktır hem de okulda az çok elde edilen başarı
evde, sokakta, sosyal medyada ve benzeri ortamlarda kaybolup gidecektir.
4.Değerler ve eğitimi açısından önemli bir husus da tarafların samimiyetle hareket
etmeleridir. Zira samimiyet olmadan hiçbir alanda gerçek ve kalıcı başarılar elde
edilemeyeceği gibi değerler ve eğitimi bakımından da istenen hedeflere ulaşılması mümkün
değildir. Bu sebeple öğrencilerine çalışkan olmanın erdemini anlatacak öğretmenlerimizin
çalışkan olması, vefâyı anlatacakların vefâlı olması, dürüstlüğü anlatacakların kendi
yaşamlarında dürüst davranmaları, sadakat kavramını anlatacakların sâdık insanlar
olmaları, vatan sevgisini aşılayacakların vatansever olmaları, okuma alışkanlığı
kazandıracakların okur yazar olmaları şarttır.
5.Değerler eğitimi bakımından önemli bir husus da öğrencilere ve gençlere nasihat
etmekten çok onlara örnek olmaya özen gösterilmesi gerektiğidir. Çünkü nasihat üslûbu,
muhataplarınca genellikle rahatsız edici bulunmakta ve bir ön yargı ile karşılaşmaktadır.
Hele nasihat sürekli hâle gelirse bıkkınlık verici olmakta; sıklıkla da ters tepkilerin
verilmesine sebep olmaktadır. Bu bakımdan çocuklarımızın, gençlerimizin ve
yetişkinlerimizin değerler bağlamında doğru örneklerle karşılaşmaları ve doğru rol
modellerle tanışmaları son derece önemlidir. Güzel örnekler ve doğru rol modeller, değerler

Yavuz BAYRAM

eğitiminde gerçek ve kalıcı başarıların elde edilmesi yolunda ciddî mesafeler alınmasını
sağlayacaktır.
6.Değerler eğitimi açısından doğru örneklerin, isabetli rol modellerin, örnek hikâyelerin
ve tecrübelerin paylaşılması son derece yararlı olacaktır. Bu bakımdan başta hikâye olmak
üzere edebiyat dünyasının imkânlarından yararlanılmalıdır. Bunun için de kitapların
Sayfa | 96 değerler eğitimine katkı sağlayacak içerikte ve nitelikte olmasına önem verilmelidir. Zira
hâlihazırda değerler eğitimine katkı sağlama iddiasındaki birçok kitabın imlâ, noktalama,
anlatım dışında görseller, biçimsel unsurlar ve içerik bakımından da uygun olmadığı; dahası
yanlış örnekler ve mesajlar barındırdığı görülmektedir.
7.Değerler eğitiminin gelenek göreneklerle birebir örtüştürülmesi doğru değildir. Farklı
bir söyleyişle değerlerden sadece gelenek ve görenekler gibi yaşama biçimleriyle ilgili
alışkanlıkların anlaşılmaması gerekir. Değerlerin şüphesiz bunlarla ilgisi vardır; ancak sırf
bunlar değildir ve sürekli bir değişkenlik göstermektedirler. Değer algısı, toplumdan
topluma değiştiği gibi, zamandan zamana da değişiklik gösterebilmektedir. Dahası aynı
zamanda ve aynı toplumda yaşayanlar arsında da farklı değer algıları ile karşılaşılması
mümkündür. Dolayısıyla olabildiğince ortak değerlere odaklanılması, gerektiğinde
farklılıkların da dikkate alınması ve değerlendirmelerin hangi bakış açısıyla yapıldığının
belirtilmesi isabetli olacaktır. Bu sebeple ister yazılı, ister görsel, ister zihinsel, ister işitsel
olsun her türlü metnin değerler bakımından incelenmesinde, metne hâkim olan bakış
açısının doğru tespit edilmesi önemlidir. Şu hâlde değer algısı, yazardan yazara veya
kahramandan kahramana da değişebilecektir. Yapılacak çalışmalarda değer algılarının
karşılaştırmalı tespitlerle ortaya konması bu açıdan yararlıdır.
Değerler Eğitimi ve Edebî Metinler
Yukarıda kısaca değinildiği gibi değerlerin öğrenilmesi, yaşatılması ve geliştirilerek yeni
nesillere aktarılmasında herkesin elinden geleni yapmasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda
elverişli olacağı düşünülen her yol ve yöntem denenmeli, her türlü araç, gereç ve imkândan
yararlanılmalıdır. Edebiyat dünyasının imkânları da bu amaçla olabildiğince verimli bir
şekilde kullanılmalıdır. Çünkü edebî eserler, büyük oranda toplumsal değerler üzerine inşa
edilmiş olurlar. Söz gelimi edebî metinlerde sevgi, özlem, fedakârlık, vefâ, sadakat gibi
değerlerle ve bunların pek çok farklı boyutuyla karşılaşmak mümkündür. Anne sevgisinden
vatan sevgisine, arkadaş sevgisinden tabiat sevgisine, insan sevgisinden Allah sevgisine,
hayvan sevgisinden kitap sevgisine kadar sevginin farklı boyutlarıyla edebî metinlerde
karşılaşmak da her zaman mümkündür. Aynı şekilde aşk, sevgi ve muhabbet yanında
dostluk, özveri, paylaşma, saygı gösterme, değer verme, hak ve hukuk gözetme, tutumlu
davranma, sadakat gösterme, ihtiyaç sahiplerine yardım etme, zayıf ve âciz olanları koruma
ve gözetme gibi insânî ve vicdânî değerlerin edebî metinlerde çok güzel örnekler şeklinde
yer aldığı görülmektedir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da
bulunmaktadır.
1. Değerler eğitimi bağlamında hâlihazırda edebiyat dünyasının bütün imkânlarından
yararlanıldığı söylenemez. Değerlerle ve değerler eğitimiyle ilgili çalışma yapanların çok
büyük bir çoğunluğu edebî metinlerdeki imkânlardan habersizdir. Dolayısıyla öncelikle
edebiyat dünyasının kapısının aralanmasında isabet olacaktır. (Ayrıntılı bilgi ve örnekler
için bk. Bayram 2015.)
2. Edebiyat dünyasına ait bütün metinlerden değerler eğitimi bakımından yararlanılması
ne yazık ki mümkün değildir. Zira değerler eğitimi bakımından, yararlanmak bir yana,
olumsuz sonuçlar doğuracak metinler de vardır. Öncelikle metinlerin ve kitapların
seçiminde bilinçli davranılması gerekmektedir.
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3. Kitapların seçiminde görsel, biçimsel ve içerik gibi hususlar yanında imlâ ve
noktalama, gibi hususların da dikkate alınması ve değerlendirilmesi gerekir. Çünkü
kitaplardaki yanlışlar, okuyanların metinleri doğru anlamaları önünde ciddî bir engel
oluşturabileceği gibi, daha sonra belirli kuralları yanlış öğrenmelerine ve uygulamalarına
sebep olabilecektir. Noktalama işaretleri bakımından belirgin yanlışlar barındıran bir kitap,
Türkçe öğretimi açısından öğretmenlerin ve öğrencilerin önünde çok ciddî bir engel
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oluşturacaktır.
4. Dili kullanma becerisi, anlatım düzeyi ve üslûp da kitapların ve edebî metinlerin
seçiminde önemlidir. Çünkü bu bakımdan örnekleyici ve özendirici olmayan bir kitabın veya
edebî bir metnin okuyucusuna bir değer katması mümkün değildir. Metnin bir güzelliğe yer
veriyor olması kadar güzel bir söyleme sahip olması da önemlidir. Güzel söylenen, güzelce
dile getirilen bir doğru, okuyucunun zihninde ve hayal dünyasında bir karşılık bulabilir ve
yer edinebilir. Bu sebeple güzel olandan güzel bahseden metinler tercih edilmelidir. Kaldı
ki söz gelimi vefâ duygusunu vefâya yakışır bir güzellikle anlatamayan bir metin, vefâ gibi
çok önemli bir değerden bahsediyor olsa da bir anlam ve değer taşımaz.
5. Sinema ve müzik dünyasıyla birlikte sosyal medyanın değerler ve değerler eğitimi
üzerinde belirleyici etkisi bulunduğu akıllardan bir an olsun çıkarılmamalıdır. Her ne kadar
hâlihazırda bu etki olumsuz yönde ise de çözümün insanları bu ortamlardan uzak tutmak
olmadığı da bir gerçektir. Siz ne yaparsanız yapın yanlışlar ve yanlış örnekler hep olacaktır.
Bunun önüne geçilmesi imkânsız görünmektedir. O hâlde yanlış örneklerin etkisini ortadan
kaldıracak veya zayıflatacak doğru örneklerin teşvik edilmesi önemlidir. Yanlış davranışlara
ait örneklerin panzehiri doğru davranışlara ait örnekler, çirkinliklerin panzehiri güzellikler,
ihanet ve sadakatsizlikle ilgili örneklerin panzehiri bağlılık ve sadakatle ilgili güzel
örneklerdir. Bunların hemen her alan için genelleştirilmesi ve örneklenmesi mümkündür.
Dünya üzerinde yalanın, çirkinliğin, sadakatsizliğin, vefâsızlığın, hırsızlığın ve benzeri
yanlışların hak ettikleri karşılığı bulduğunu söylemek, ne yazık ki imkânsızdır. Bu ve benzeri
davranışların çoğu zaman sahiplerinin yanına kâr kaldığını görmek elbette moralimizi de
motivasyonumuzu da etkilemektedir. Bununla birlikte doğru ve haklı olandan, güzelden ve
güzellikten, haktan ve hukuktan, vefadan ve sadakatten yana davranmak, bunun gibi
değerleri ve bu değerlere sahip olanları gündeme getirmek mümkün ve isabetlidir.
Değerler Eğitimi Bağlamında Adlî Dîvânı
Sultân İkinci Bâyezîd’in dîvânında, değerler eğitimi bağlamında dikkate alınması
gereken pekçok örnek bulunmaktadır. Bu örneklerin bir bölümü, gazel bütünlüğü içinde
müstakil şiirler iken bir bölümü de gazellerin içinden seçilmiş beyitlerdir. Aşağıda söz
konusu örnekler, içerdikleri değerler özetlenerek, tarafımızca yayıma hazırlanmış olan
dîvândaki (Bayram 2009) sıralarıyla verilmiştir.
Örnekler (1. grup): Adlî dîvânında ilk sırada yer alan aşağıdaki şiir, bir münâcât örneği
olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla Sultân İkinci Bâyezîd, şiirde Allah’a yakarmakta,
acziyet ifade etmekte ve Allah’tan af dilemektedir. Şiir, aynı zamanda Allah’a nasıl bir
içtenlikle yakarılması, duâ edilmesi ve af dilenmesi gerektiği noktasında da dikkat çekici bir
örnektir. Özellikle Ben itdüm anı kim bana yaraşur / Sen eyle anı kim sana yaraşur dizeleri,
bugün için de bir hata yapıldığından muhataplardan af ve özür dileme bağlamından örnek
alınabilecek bir üslûba ve içeriğe sahiptir.
Hudâyâ Hudâlık saña yaraşur
Nitekim gedâlık baña yaraşur
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Çü sensin penâhı cihân halkınuñ
Kamudan saña ilticâ yaraşur
Şeh oldur ki kulluğuñ itdi senüñ
Kuluñ olmayan şeh gedâ yaraşur
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Şu baş kim saña secde eylemeye
Ser-i şâh ise zîr-i pâ yaraşur
Şu dil kim marîz-i gamuñdur senüñ
Aña zikrüñ ile şifâ yaraşur
Şu kim dürr-i gufrânuñ olmak diler
Gamuñ bahrına âşinâ yaraşur
Egerçi ki ‘isyânumuz çok durur
Sözümüz yine rabbenâ yaraşur
Ne ümmîd ü ne bîmdür işümüz
Hemân bize havf u recâ yaraşur
Eger ‘adl ile sorasın ‘Adli'yi
‘Ukûbetdür aña sezâ yaraşur
Ben itdüm anı kim baña yaraşur
Sen eyle anı kim saña yaraşur
Şu günde ki hiç çâresi kalmaya
Aña çâre-res Mustafâ yaraşur
Örnekler (2. grup): Dîvânda ikinci sırada ve tevhîd başlığı ile yer alan aşağıdaki şiirde
okura, tabiata ve tabiat olaylarına ibret nazarıyla bakması öğütlenmektedir. Her beyti bu
bakış açısıyla söylenmiş olan gazelin son beyti, şairin kendi kendine seslenip öğütlerini bir
bakıma özetlediği bölümdür. “Yarın âhirette ağlayıp feryat etmek zorunda kalmak
istemiyorsan, şimdi bu dünyada işittiğin ağlamalara ve feryatlara kulak vermelisin.” Şüphesiz
bu öğütler ve uyarılar, bir pâdişah için son derece anlamlıdır; ama aynı zamanda hepimiz
için de geçerlidir.
Hvâb-ı gafletden uyanup zînet-i eşcâre bak
Kudret-i Hakk'a nazar kıl revnak-ı ezhâre bak
Gözüñ aç gör nice ihyâ oldı emvât-ı zemîn
Haşr-ı ecsâda o münkir itdügi inkâre bak
Sebz-pûş olup kıyâma turdılar her bir şecer
Kıldılar secde huzûr-ı kalb ile kühsâre bak
Minber-i şâh üzre çıkmış va‘z ider murg-ı çemen
Selsebîl âyâtını tefsîr ider enhâre bak
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Meşrebüñ âb-ı revân gibi eger sâf eyleyüp
‘Âşık-ı sâdık geçerseñ gel beru dîdâre bak
Hâr fikri bülbüle gülden komaz bûy-ı vefâ
Yok hisâbına say ağyârı beru gel yâre bak
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Yarın añda kalmayam dirseñ figân u zârda
‘Adliyâ bunda işitdügüñ fiğân u zâre bak
Örnekler (3. grup): Dîvânda na‘t başlığı ile üçüncü sırada bulunan aşağıdaki şiir,
16.yüzyılda bir cihân devleti olan Osmanlı’nın tahtında oturan bir padişahın
Hz.Muhammed’le ilgili değerlendirmelerini içermesi ve ona tâbi olduğunu göstermesi
bakımından önemlidir. Ayrıca şiirin bitiminden sonra verilen örnek beyit de Sultân İkinci
Bâyezîd’in Hz.Muhammed sevgisini ve İslâm anlayışını ortaya koyması noktasında dikkat
çekicidir.
Muhammed-i ‘Arabî kim Resûl-i ekmeldür
Takarrüb ile kamu enbiyâdan efdaldür
Kalan resûllerün kavmineydi da‘veti çün
Nübüvvetiyile bu ins ü câna mürseldür
Kim anı medh ide çün medhidür anuñ levlâk
Defâtir-i dü cihân midhatinde mücmeldür
‘Adû-yı bî-basar aña muhâlif olsa ne tañ
Sahîhi egri görürler şular ki ahveldür
Egerçi hatm idi Yûsuf'da hüsn i‘câzı
Bu hüsn-i hulk ile cümlesinden ecmeldür
Eyâ mu‘în-i beşer rahm kıl fütâdelere
Şefâ‘at âyeti şânuñda çünki münzeldür
Kapuñ gedâsı durur ‘Adli anı redd itme
K'aña muhabbet-i âlüñ delîl-i a‘deldür

G.3

‘Âşık olur mı diyen sen meh-likâyı sevmezin
Ümmet olur mı diyen kim Mustafâ'yı sevmezin

G.100-1

Örnekler (4. grup): Adlî, aşk söz konusu olduğunda, Sultân İkinci Bâyezîd kimliğiyle değil
daha çok bir âşık kimliğiyle ön plana çıkar. Aşağıdaki örneklerde herhangi bir dîvân şairi
gibi sevgili, sevgilinin eşsiz güzelliği, sevgili karşısında tam teslimiyet, yeterince vefâ
görememekten şikâyet, sevgiliye karşı son derece hassas ve dikkatli bir üslûp, rakibe sitem gibi
hususlar dikkat çekmektedir. Bu arada şairin sitem ve şikâyetlerini dile getirirken son
derece hassas bir üslûp kullanmış olduğu görülmektedir ki bu yönüyle beyitler, günümüz
âşıkları için önemli bir rol model oluşturması temenni edilecek biçimde söylenmiştir. Ayrıca
örneklerin sonunda şairin pâdişâh olmasından kaynaklanan farklı bir bakış açısınına daha
şahit olunmaktadır. Söz konusu beyitlerde de sevgilinin kulu kölesi olmayı, cihân mülküne
sultan olmaya tercih eden bir şairle karşı karşıya kalınmaktadır.
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Dostlar düşmen olupdur yine ol yâr baña
Hele yâr itdügini eylemez ağyâr bana

G.6-1

‘Adliyâ sohbet-i ağyâr ile bîzâr oldum
Hoş gelür yâr-ı vefâdâr ile bâzâr bana

G.6-7

Sen gidersin iy sanem sandum bedenden cân gider
Bu sebebden dostum ‘Adlî didi rûhum saña

G.7-7

‘Andelîb-i dil nice derd ile feryâd itmesün
Gül-‘izârına görür hâr-ı rakîb olmuş karîb

G.10-3

Dîdâre tâlib olan olmaz cinâne muhtâc
Cânâne ihtiyâc it gel olma câne muhtâc

G.14-1

Öykünürmiş leblerüñe sükker iñen tatludur
Nâz ile güftâre gelseñ telh olur bâzâr-ı kand

G.18-2

Hayâl-i sîm-ber itmeñ aña beñzer senüñ ‘Adlî
Gedâ hâk üzre yaturken gümişden tahta-bend ister

G.19-7

Şol gedâ kim dil-berini kendüye gam-hvâr ider
Yeg durur ol şâhdan kim yâri andan ‘âr ider

G.21-1

Bir dem eglen iy felek göñlüm sarâyın yıkma kim
Ol perî-peyker hayâli anda mihmândur henüz

G.31-2

Firâk odına kûyuñda nigârâ ‘Adli'yi yakma
Buyurdı çünki Peygamber behişt içre ‘azâb olmaz

G.32-7

‘Uşşâka müjeñ tîrini her dem ne çekersin
İy rûh-ı revân çünki melekde gazab olmaz

G.33-2

Şâd gördüm dil-beri cânum sevindi ol meger
Gussa-i hicrânda ağladuğuma handânimiş

G.39-3

Sîm ü zerden dâm idüp ol vahşiyi eyle şikâr
‘Adliyâ sayd olduğı yokdur gazelle bir gazâl

G.76-5

‘Adliyâ ol şâh-ı hûbâna kul olsam bir nefes
Bakmazidüm saltanatla pâdişâlıkdan yana

G.8-4

Saltanat ‘unvânınuñ kavgâları çokdur belî
Bir ‘abâyile hemîn sa‘y it gedâlıkdan yana

G.8-5

Niçe kâfir kal‘asın almak nasîb itdi Hudâ
‘Adli dil-ber göñlini almak kime makdûr olur

G.29-6

Örnekler (5. grup): Adlî dîvânında adaletin önemi, âhiret hayatı, âhirete hazırlık,
kanaatkârlık, dünyaya önem vermeme, sabır, malın mülkün fayda vermemesi, tûl-i emel,
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gerçek adalette hiçbir şekilde haksızlık olmaması gibi hususlarda da dikkat çekici örnekler
bulunmaktadır. Aşağıda bu tür örneklerin bir bölümüne yer verilmiştir.
Zulmi kim şâh eyleye kim virür anuñ dâdını
Hânei mi‘mâr yıksa anı kim ta‘mîr ider

G.28-3

Rûz-ı mahşer nâle vü zâruñdan olmaz fâ’ide
Eylemezseñ bunda ‘Adlî dâd-hvâhı istimâ‘

G.45-6

Mâl-i kalbîdür hemân cem‘iyyetinden fâ’ideñ
Tâc-ı şâhîden ne oldı hâsıluñ gayrı sudâ‘

G.45-7

Ger bekâda ister iseñ feth-i bâb-ı mağfiret
‘Adliyâ ehl-i fenâya eyleme mahzen dirîğ

G.47-7

Hırka-i sabrı giyüp eyler kanâ‘atden kemer
Künc-i gamda ‘Adli çün bulmaz nihâyet i‘tikâf

G.48-7

Râh-ı ‘ışka kademüñ basma göñül olmazsa
Arkaña hırka-i gam bilde kanâ‘at kemerüñ

G.58-4

Dil-berde vefâ olmayıcak fâ’ide itmez
‘Adlî sebeb-i vasl degül mâl ü menâlüñ

G.67-5

‘Âşıka hûşe-i zülfüñ iñen olmaz mâ’il
Mezra‘-ı tûl-i emelden ne olısar hâsıl

G.71-1

Hayât u mevt ahkâmında şâh ile gedâ birdür
Berâberdür cefâ-yı çarh derviş ile sultâne

G.126-7

Örnek (6. grup): Aşka ve âşığa dair değerlendirme ve ölçütler, Adlî dîvânında sıklıkla yer
alan konular arasındadır. Aşağıdaki örnekler, Adlî’nin de aşk ve âşıkla ilgili düşünce ve
değerlendirmelerinin dîvân şiiri geleneği ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Örnekler,
sevdiği insana karşı zaman zaman görülmedik kabalıklar yapan, şiddet uygulayan,
düşüncesiz ve acımasızca davranan günümüzün sözde âşıkları dikkate alındığında daha da
anlamlı hâle gelmektedir. Zira aşkı şiddetle karıştıranların Adlî’nin ve diğer dîvân şairlerinin
ortaya koydukları aşk ve âşık anlayışından ne kadar bî-haber oldukları ortadadır.
‘Âşıkuñ ‘ışk yolında gözi nemnâk gerek
Dâmen-i ‘ışka yapışan yakası çâk gerek
Yansalar ‘ışk u vefâ ehli ben evvel yanaram
Lâ-cerem âteşe evvel has u hâşâk gerek
Havf-ı ağyâr ile ‘ışk ehli visâle iremez
Varmağa ‘ışk yolın ‘âşık-ı bî-bâk gerek
Âftâb-ı ruh-ı dil-dâr tulû‘ın dileyen
Âh u eşk ile aña encüm ü eflâk gerek
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Yer ü gök şöhret-i ‘ışkumla pür olsun diyenüñ
Âhınuñ yiri felek kendüsinüñ hâk gerek
Tûr-ı ‘ışk içre tecellî dileseñ Mûsâvâr
Meşrebüñ âb-ı revân gibi revân pâk gerek
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Degme Etrâk ne bilsün gam-ı ‘ışkı ‘Adlî
Sır-ı ‘ışk añlamağa haylice idrâk gerek

G.63

İy hvâce katı muğlak olur ‘ışk kitâbı
Bâbuñ degül añlamaduñ ise ko bu bâbı

G.136-1

Bâğbânâ bu bâğ-ı ‘âlemde
Mîvesi mihr bir nihâl kanı

G.138-2

Örnek (7. grup): Adlî, mutluluğun dünya hayatında aranmaması gerektiği kanaatindedir.
Ona göre dünya hayatında gerçekten mutlu olmuş bir tek gönül yoktur. Bu sebeple mutlu
olmaya heves etmek, boş yere beklemektir. Aşağıdaki şiirin bütün beyitleri bu düşünceyi ve
bakış açısını ortaya koyacak içeriktedir.
Olmadı ‘âlem içinde bir nefes hurrem göñül
Olmadı bir lahza bî-gam olana hem-dem göñül
Her kime göñlüm gamın didüm gamından gam yidüm
Gâlibâ yokdur cihân içinde bir bî-gam göñül
Hâk-i âdem gam ile tahmîr olupdur gâlibâ
Bî-gam olan olmaya cins-i benî-âdem göñül
Gussa-i devrândan bir dil halâs olmuş degül
Sen degülsin mübtelâ-yı gam hemân epsem göñül
Şâhid-i şâdî cemâlin ‘arz ide bir gün ola
Böyle kalmaz gam yime hâl-i cihân her dem göñül
Saltanat kavgâsıdur ‘Adlî seni dil-teng iden
Hırka-pûş olanda vardur var ise hurrem göñül
Ko ra‘iyyet gussasını memleket kaygusını
‘Âkil iseñ hâlüñ añup eylegil mâtem göñül

G.73

Örnek (8. grup): Adlî’nin dîvânında ihlâs, samimiyet, tövbe, kanaatkârlık, izzet ve onur,
hayırla anılmak, af, köle azat etmek, kadere rızâ, hak ve hakikat ehli olmak, dünyaya meyl
etmemek, merhametli ve anlayışlı olmak, namaz kılmanın önemi ve ilmiyle amel etmek gibi
hususlarda da örnek oluşturacak beyitler tespit edilmiştir.
Tevbe nef‘ itmez riyâyile olıcak zâhidâ
‘Işkı ihlâs ile cürmüñ mahvına keffâre kıl
Mâl u milk ü saltanatla kadr bulmaz âdemî
‘Adliyâ ‘izzet gerekse işiginde ol zelil

G.77-5
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Namâz u zikr ü tesbîhüñ baña ‘arz itme iy zâhid
Olursañ mübtelâ ‘ışka Hak'a lâyık ‘amel dirsin

G.103-3

Hamdülillâh kim degül adum benüm kelb iy rakîb
Gayret ehline ölüm yegdür yaramaz addan

G.105-4

Hatâsın kullaruñ şehler göricek ‘afv ider lîkin
Benüm ‘özrümi ol dil-ber görür artuk günâhumdan

G.113-2

Bulur biñ kul azâd itmek sevâbın rahm iden dilden
Beni yâd eylemek bir dem gelürse pâdşâhumdan

G.113-3

Belâ vü derdimiş iy dil ezelden ‘Adli'ye kısmet
Figân u nâleden geç kim budur takdîr İlâhumdan

G.113-7

Sûfi ta‘n eyler baña esrârdan bilmez diyü
Ben hakîkat ehliyin ‘ışk-ı mecâzı bilmedin

G.116-4

Va‘desine ol cefâ-kâr eyledi çünkim hilâf
‘Adli sabr itmek gerek bu intizâra çâre ne

G.128-7

Er iseñ zînetine dünyenüñ meyl eyleme zinhâr
Sakın aldamasun ‘Adlî seni bu Zâl ü mekkâre

G.131-5

‘Adlî sen anı terk idegör ‘âkil iseñ ger
Terk itse gerek seni ko bu milk-i harâbı

G.136-5

Eglenürdük hayâl ile her dem
‘Adliyâ ‘âlem-i hayâl kanı

G.138-7

Ka‘be-i kûyına ‘azm itme yüzüñ hâk itmedin
Niyetüñden fâ’ide olmaz namâzı bilmedin

G.116-3

Hoş bilür mihr ü vefâ kâ‘idesin yâr velî
‘İtibâr olmaya ol ‘ilme ki gelmez ‘amele

Müfred

Sonuç ve Değerlendirme
Değerler eğitimiyle ilgili çalışma ve faaliyetler son yıllarda oldukça artmıştır. Bununla
bağlantılı olarak özellikle kuramsal altyapı ve yasal düzenlemeler bakımından olumlu
birtakım gelişmeler sağlanmışsa da aynı oranda nitelikli sonuçların elde edildiği
söylenemez.
Değerler eğitimi ile edebî metinler arasındaki bağlantının irdelendiği çalışmalarda da
son yıllarda bir artış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte tatmin edici sonuçların elde
edilmesi için mevcut çalışmaların geliştirilmesine ve uygulamaya yönelik çalışmaların
artırılmasına ihtiyaç vardır.
Adlî mahlasıyla bir dîvân sahibi olan Sultân İkinci Bâyezîd, Amasya’daki şehzâdeliği ve
İstanbul’daki padişahlığı sırasında Amasya’nın ve bütün Osmanlı ülkesinin imarında,
kültürel gelişiminde ve İslâm medeniyetinin egemen olmasında önemli çalışmaların
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gerçekleştirilmesine zemin hazırlamıştır.
Adlî dîvânında değerler eğitimi bağlamında yararlanılabilecek pekçok örnek şiir ve beyit
bulunmaktadır. Bunlar, genellikle Allah inancı ve sevgisi, Peygamber sevgisi, âhiret hayatının
önemi, âhirete hazırlık, dünya hayatının geçiciliği, mal mülk edinmenin değersizliği, aşkın ve
sevgilinin önemi, nezâket ve anlayış, aşkın zorlukları, âşığın özellikleri, sabır, vefâ, adaletin
Sayfa | 104 önemi, ihlâs, samimiyet, tövbe, kanaatkârlık, izzet ve onur, hayırla anılmak, af, köle azat
etmek, kadere rızâ, hak ve hakikat ehli olmak, merhametli ve anlayışlı olmak, ilmiyle amel
etmek… gibi hususlarda yoğunlaşmıştır.
Değerler eğitimiyle ilgili çalışmalarda istenen sonuçlara ulaşılması bakımından
samimiyetin sağlanması ve çalışmaların ilgili bütün paydaşların etkin katılımıyla
gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu noktada paydaşlar ve toplum açısından olumlu örnek
oluşturabilecek rol modellere de ihtiyaç vardır. Doğal olarak olumsuz örnek oluşturabilecek
modellerin de olabildiğince toplumsal gündemden düşürülmesinde yarar olacaktır.
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AMASYA ŞAİRLERİNİN DİVANLARINDA AMASYA
AMASYA IN DIVANS OF AMASYA POETS
Dr. Hayriye DURKAYA
hayriye.drky@gmail.com
Özet
Dünya tarihinin en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı (1299-1922), güzel sanatlar
içerisinde yüzünü edebiyata çevirerek her daim şair ve şiire önem vermiştir. Şair
padişahlarca yönetilen bu imparatorluk, farklı edebî muhitlere ev sahipliği yapmıştır.
Bunlardan biri de şehzadelerin, padişahlık müessesine giden yolda tecrübe kazanmak
gayesiyle gittiği Amasya’dır. Bu yüzden şehir, şehzadeler diyarı olarak da anılmaktadır.
Amasya, Yıldırım Bayezid devrinde Osmanlı topraklarına katılmış ve 15. yüzyılın ilk
yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nin önemli sancak merkezlerinden biri olmuştur.
Birçok şehzade, padişahlığa giden yolda tekâmül sürecini Amasya’da tamamlamıştır.
Şehzadeler, görevlendirildikleri sancaklarda, âdeta padişahlık provası yapmış;
bulundukları sancak merkezlerini, sarayın bir prototipi hâline getirmişlerdir.
Saray güruhunun Amasya’ya intikal etmesi, vilayeti sosyokültürel açıdan oldukça
canlandırmış, şehrin edebî çevresini de zenginleştirmiştir. Amasya doğumlu şairlerin
yanı sıra yolu Amasya’ya düşen birçok şair, şehrin edebî yönünü oluşturmuştur.
Bu çalışmada ise Amasyalı veya bir şekilde Amasya’da bulunmuş divan sahibi şairlerin
içerisinde, Amasya’dan söz eden şairler belirlenerek bu şairlerin, şehri hangi cihetten
ele aldığı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Amasya şairleri, divan, Amasya.
Abstract
Osmanlı (1299-1922) that was one of the most powerful states in the history of the
world gave importance to poet and poem by translating ıts face to literature into fine
arts. This empire ruled by poet sultans hosted different literary circles. One of these is
Amasya where princes went to gain experience at sultanate. Because of this Amasya is
named as a place of princes.
Amasya joined the Ottoman lands during Yıldırım Bayezid era and was one of an
important sanjak centers in Ottoman Empire from the first half of the 15th century. Lots
of princes completed their education in Amasya on the way to the sultan. Princes
assigned to sanjak made the sultan’s rehearsal and they made it a model of the palace.
When palace community arrived in Amasya, they revived the city in socio-cultural
terms and enriched the literary environment of Amasya. Not only poets born in Amasya
but lots of poets in Amasya created the literary direction of the city.
In this study, the poets talking about Amasya have been identified among the divanowner poets in Amasya and it was evaluated how these poets handled the city.
Keywords: Amasya poets, divan, Amasya.
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Amasya, şehzadeler şehridir. Birçok şehzade, padişahlığa giden yolda eğitimini
tamamlamak üzere, sancak merkezlerine tayin edilmiştir ki bu sancak merkezlerinden biri
de Amasya’dır.
Amasya, padişah adaylarına ev sahipliği yapmış önemli bir sancaktır. Yıldırım Bayezid
(öl. 1403), I. Mehmed (öl. 1421), II. Murat (öl. 1451), Fatih Sultan Mehmet (öl. 1481), II.
Bayezid (öl. 1512), Yavuz Sultan Selim (öl. 1520) ve III. Murat (öl. 1595) (Bayram, 2009: 35)
gibi, Osmanlı padişahlığına nail olmuş şehzadeler, Amasya valiliği yapmıştır. Şüphesiz,
Osmanlıyı idare etme arzusuna kavuşmuş veya kavuşamamış birçok şehzade, ardından
Amasya’ya önemli miraslar bırakmıştır. Böylece şehir, hem sosyo-kültürel açıdan hem de
ekonomik cihetten, dönemin diğer şehirlerine nazaran daha da fazla gelişmiştir.
Diğer sancak merkezleri1 gibi Amasya da Osmanlı idari sisteminin prototipi olmuştur.
Buraya gelen padişah çocukları, merkezdeki sistemin aynısını tatbik ederek şehri
yönetmeye çalışmış, bir nevi padişahlık öncesi pratik yapmıştır. Bu talim neticesinde
muvaffak olanlar, Osmanlıyı yönetme şerefine erişmiştir.
Şehzade sarayları, merkez yönetimin minimalize edilmiş şeklidir. Her iki yönetim
arasında benzerlik vardır. Bu benzerliklerden biri de padişahların, şairlerin hamiliğini
üstlenmesi gibi şehzadelerin de hamilik vazifesini, bulunduğu sancakta devam ettirmiş
olmasıdır. Şehzadelerin koruma alanına girmek ve şehzadeye intisap etmek gayesiyle
şairler, ortak bir paydada buluşmuş ve zamanla sancak merkezleri edebî bir muhit hâline
gelmiştir. Amasya da bu açıdan payesini almış, Amasya doğumlu şairlerin yanı sıra diğer
şairlerin de uğrak yeri olmuştur.
Şehzade saraylarında, pek çok şair hizmetli olarak muhtelif vazifelerle şehzadelerin
yakınında bulunmuş veya dışardan şiirler sunmak suretiyle yardımlarını görmüş, himayelerini
kazanmışlardır. Anadolu’da Şehzade Bayezid II, oğlu Ahmet ve Şehzade Mustafa’nın
valilikleri devrinde Amasya, edebiyat ve kültür merkezi hâline gelmiştir (İpekten, 1996:
162).
Bu çalışmada ise Amasya doğumlu veya yolu Amasya’ya düşen şairler, “Amasya şairleri”
olarak adlandırılmış ve aralarında divan sahibi olan müellifler belirlenmiştir.2 Tetkik edilen
divanlarda, Amasya lafzının geçtiği manzumeler tespit edilmiş ve şehrin hangi vesile ile
zikredildiği açıklanmaya çalışılmıştır.

XV ve XVI. yüzyıllarda bazı sancaklar, şehzade sancağı konumundaydı. Bu sancakların başlıcalarını
Saruhan (Manisa), Menteşe, Germiyan (Kütahya), Konya, Amasya, Kastamonu, Trabzon ve Kefe
oluşturuyordu (Şahin, 2009: 98).
2 Kaynaklarda, divan sahibi birçok Amasya şairi kayda geçmiştir. Ancak yapılan araştırma
neticesinde, bu divanların çoğunun günümüze ulaşamadığı saptanmıştır. Çalışma için tetkik
edilebilen divan sahibi şairler şu şekildedir: Adlî (II. Bayezit), Adnî (Mahmut Paşa), Ahmedî (öl.
1410’dan sonra ?), Avnî (Fatih Sultan Mehmet), Gelibolulu Mustafa Ali (öl. 1600), Harimî (Şehzade
Korkud), İbrahim Cevrî (öl. 1654), Lazikîzâde Feyzullah Nafiz (öl. 1767), Mihrî Hatun (öl. 1512’den
sonra ?), Misalî (öl. 1541), Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman), Muradî (III. Murat), Musa Medhî
(öl.1526’dan önce ?), Münirî (öl. 1520), Nebzî (öl. 1762’den sonra ?), Nigârî (öl. 1885), Rızayî Mehmed
Ali Çelebi (öl.1629), Sâfî (Cezeri Kasım Paşa), Sebatî (öl. 1905), Şâhî (Şehzade Bayezid), Tacizâde
Cafer Çelebi (öl. 1515).
1
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Amasya Şairleri
Ahmedî (14. yy.)
Nerede doğduğu hakkında farklı rivayetler vardır ki bunlardan biri de Amasya’dır.
Osmanlı hükümdarlarından Yıldırım Bayezid’in hizmetinde bulunmuştur. Seksen
yaşlarında iken Amasya’da ölmüştür (Şentürk ve Kartal, 2007: 158).
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Amasya, Ahmedî’nin yazdığı şiiri görünce mutluluktan ne yapacağını bilememiş; Mısır ile
Şiraz’ı yerer olmuştur çünkü şair, nazmında sevgilinin o eşsiz güzelliğini işlemiştir.
Cemâlün vasfı-y-ıla Ahmedî nazmı safâsından
Amasiyye urur ta‘ne bugün Mısr-ıla Şîrâza
(Akdoğan, 555).
[Amasya -Ahmedî’nin (senin) güzelliğini vasfettiği şiirin sevincinden- bugün, Mısır ile
Şiraz’ı hicveder oldu].
Mihrî Hatun (15. yy.)
Amasya doğumludur. 1456-1460 tarihleri arasında doğduğu düşünülmektedir (Arslan,
2018: 4). Hem II. Bayezid hem de Şehzade Ahmet’in Amasya valilikleri sırasında, göze
girmeyi başarmış, sohbet meclislerine müdahil olmuş bir şairdir (Arslan, 2018: 6).
Mihrî’nin, 1512 yılından sonra Amasya’da vefat ettiği düşünülmektedir (Arslan, 2018:
10).
Mihrî Hatun, dönemin devlet büyüklerinin birisinden, Amasya’yı mamur etmesini ve
adaletiyle viran gönüllere kerem etmesini diler.
Nûr ile şehr-i Amâsiyye’yi ma‘mûr idesin
Yapısar ‘adlüñ ile her dil-i vîrânı kerem
(Arslan, 2018: 108).
[Işığınla, Amasya şehrini mamur edesin. Adaletinle virane gönüllere kerem kılasın.]
Sevgiliye ithafen yazılan âşıkane bir murabbada, Amasya’da yaşayan bir maşuktan
bahsedilir. Ancak maşuk, her ne kadar Amasya’da yaşıyor olsa da sevgiliye ulaşmak güçtür.
Çünkü gül yüzlü sevgilinin etrafında binlerce uşağı vardır ve bulunduğu yer dağlarla
çevrilidir. Zira Amasya, dağlık bir coğrafya üzerine kuruludur.
Şehr-i Amâsiyye’de hûb u ra‘nâ gül-‘izâr
Her tarafda cân u dilden sad-hezâr ‘uşşâkı var
Çevresinde dâyire çekmişdür anun kûh-sâr
Hâledür kim devr idüpdür mâh-ı tâbânı dürüst
(Arslan, 2018: 165).
[Amasya şehrinde güzel, latif ve gül yanaklı (sevgili) etrafında ona gönülden hizmet eden
binlerce uşağı vardır. Onun çevresine dağlar daire çekmiştir. (O sevgili ki) parlak ayın
etrafında doğruca dönen hâle gibidir.]
Şairin bazı beyitlerine istinaden, Amasya’dan ayrılarak İstanbul’a gitme hevesinin
olduğu söylenebilir. Mihrî, II. Bayezid’e yazdığı kasidede, Amasya’da toprak olduğunu ve
nazar-ı kimya ile değer bulmak isteğini zikreder.
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N’ola ey kimyâ-nazar lutfunla olsan dest-gîr
Pây-mâl olup Amâsiyye’de olmışdur türâb
(Arslan, 2018: 23).
[Ey kimya bakışlı! Amasya’da sürünüp toprak olmuş (Mihri’ye) lütfunla yardımcı olsan
ne
olacak
ki.]
Sayfa | 110
Ömrünün, Amasya’da geçtiğini hayıflanarak dile getiren şair, akıl sahibi ise İstanbul’da
kalması gerektiğini kendine salık verir.
Geçmis ki hayıf Mihrî Amassîye’de ‘ömrün
Konstantini’de ‘âkil isen gitme kal imdi 3
(Arslan, 2018: 143).
[Ey Mihrî, ne yazık ki ömrün Amasya’da geçmiş. Eğer akıllı biriysen İstanbul’da kalır,
(Amasya’ya) gitmezsin.]
Şair, Amasya’dan ayrılmak isteğini bu sefer “Kaside-i Ali Paşa” başlıklı kasidesinde dile
getirir. Çünkü şaire göre Amasya’da zayıf ve güçsüz kalmıştır.
Amâsiyye'de Mihrî nâ-tüvân
Götür toprakdan ey ihsân kân
(Arslan, 2018: 183).
[Amasya’da Mihrî, çaresiz. Ey ihsan kaynağı, topraktan (Amasya'dan) (beni) götür.]
Mihrî Hatun, Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve aynı zamanda veziri Sinan Paşa’nın oğlu
olan İskender Çelebi ile Şehzade Ahmed’in edebî muhitindeydi. İskender Çelebi de diğer
bilim adamları sanatçılar ve şairler gibi şehzadenin sohbet halkasındaydı ve Mihrî’ye yakın
bir isimdi (Arslan, 2007: 117).
Şair, Amasya şehrini bu kez de Sinan Paşazâde İskender Çelebi için zikreder. Mihrî Hatun,
İskender adını hem tarihî ve efsanevî bir kahraman olarak hem de alakadar olduğu İskender
Çelebi’yi işaret etmek üzere, tevriyeli olarak kullanmıştır.
Bir zamân şehr-i Amâsiyye’de İskender idün
Hızr-veş âb-ı hayât isteyene rehber idün
Hûblar içre sanemâ sen dahi bir server idüñ
Yüri şâhum yüri ısmarladum Allâh’a seni
(Arslan, 2018: 172).
[Bir zaman Amasya şehrinde İskender idin. Hızır gibi ölümsüzlük suyu isteyenlere
kılavuz idin. Ey sevgili, güzeller içinde sen dahi en önde idin. Yürü şahım yürü, seni Allah’a
ısmarladım.]
Lâdik, Amasya valiliği yapmış şehzadeler zamanında imar edilmiş ve onlara sayfiye
hizmeti görmüş bir yerdir. Cumhuriyet devrinden evvel Lâdik kazası, Amasya vilayetine
bağlı iken daha sonra Samsun’a nakledilmiştir (Darkot, 1988: 2). Mihrî Hatun Divanı’nda,

Mehmet Arslan, bu beytin ikinci mısraında geçen “Konstantini’de” kelimesinin “Konstantin’e de”
şeklinde okunma ihtimalinin de olduğunu ve bu durumda beytin anlamının “Ey Mihrî, yazık ki ömrün
hep Amasya’da geçmiştir, eğer aklın var ise şimdi yine (Amasya’da) kal ve gitme” şeklinde
değişebileceğini ifade eder (Arslan, 2018: 8).
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Lâdik’e 25 bentten mürekkep bir murabba yazılmıştır. “Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik”
nakaratlı manzumede, Lâdik’in methiyesi yapılmıştır. Şair, şehrin doğa güzelliklerinden
övgüyle söz etmiş; burada bulunmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğunu ifade etmiştir.
Murabbadan birkaç örnek:
Yeşil dîbâyi geymişler çemenler
Yakarlar sîm kandîl yâsemenler
Her etrâfı gül ü serv ü semenler
Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik
(Arslan, 2018: 166).
[Çimenler yeşil atlas giymişler. Yaseminler, gümüş kandil yakarlar. Her tarafında gül,
servi ağacı ve yaseminler vardır. Bu Lâdik şehri, ne hoş bir yayla imiş.]
Hevâsı mu‘tedildür suyı kevser
Dırahtı nâr-venle serv ü ‘ar‘ar
Otı reyhân u sünbül hâki ‘anber
Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik
(Arslan, 2018: 167).
[Havası yumuşak, suyu Kevser’dir. Ağacı karaağaç, servi ve dikenli ardıç ağacıdır. Otu
reyhan ve sümbül, toprağı amberdir. Bu Lâdik şehri, ne hoş bir yayla imiş.]
Zihî vakt ü zihî zevk u zihî dem
Ferahlar geldi gitdi gussa vü gam
Diyeyin cân ile ben dahi her dem
Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik (Arslan, 2018: 169).
[Ne güzel vakit, ne güzel zevk ve ne güzel an. Keder ve gam gitti, rahatlık geldi. Ben bile
her zaman gönülden söylerim. Bu Lâdik şehri, ne hoş bir yayla imiş.]
Amasya’da bir köy adı olan Eğribük, divanda iki yerde geçmektedir (Kaya, 2010: 78).
Mihrî Hatun, bir gazelinde Eğribük’te, “şeh-bâz” ile sohbet ettiğini söyler. Şeh-bâz, yani
“doğan kuşu” klasik edebiyatta sevgili için kullanılır. Mihrî, şeh-bâza teşbih edilen sevgiliyle,
bir köşkte tertip edilen işret meclisinde, sabaha kadar eğlendiğini ifade eder.
Şairin, “kasr-ı alî” olarak nitelendirdiği bu köşk, Şehzade Süleyman’a ait, tepede kurulu
bir kasırdır (Kaya, 2010: 78). Mihrî Hatun, Şehzade Ahmet’in oğlu olan Şehzade Süleyman’ın
Amasya valiliği sırasında, onun himayesinde bulunmuş; sanat muhitine dâhil olmuş bir
isimdir (Arslan, 2010: 2).
Bu gice bir kasr-ı ‘âlî içre bir şeh-bâz ile
İşret itdük subha dek meh-tâba karşu sâz ile
(Arslan, 2018: 129).
[Bu gece, yüksek bir köşkte bir doğan kuşu ile sabaha kadar mehtaba karşı saz ile
eğlendik.]
Hamdü-lillah Egribük'de sohbet itdük Mihriyâ
Bu gice bir kasr-ı ‘âlî içre bir şeh-bâz ile
(Arslan, 2018: 130).

Sayfa | 111

Hayriye DURKAYA

[Ey Mihrî, şükrolsun ki bu gece yüksek bir köşkte bir doğan kuşu ile Eğribük’te sohbet
ettik.]
Eğribük adının geçtiği diğer manzume ise bir murabbadır. Murabbada, Eğribük’te
düzenlenen eğlenceden söz edilir. Bu eğlencede ip üstünde oynayan cambaz, tüm
Sayfa | 112 hünerlerini Şehzade Süleyman’a sergiler. Dörtlükten anlaşıldığı kadarıyla bu temaşa,
Şehzade Süleyman tarafından tertip edilmiş; Mihrî Hatun ve onun gibi şehzadenin
meclisinde bulunanlar ise eğlenceyi, seyre gelmiştir.
Egribük'de çün hevâ yüzinde kurdı rîsmân
Rîsmân üstinde oynar san kebûterdür hemân
Oynadı hoş Şeh Süleymân’un öninde baş u cân
Râstî cân-bâz Haydar hayli hoş cân-bâz imiş
(Arslan, 2018: 166).
[(Cambaz) Eğribük’te gökyüzündeymişçesine ip kurdu. O anda zannedersin (ki)
(cambaz) ip üstünde oynayan güvercindi. (Cambaz) Şah Süleyman’ın huzurunda canla başla,
hoşça oynadı. Doğrusu, cambaz Haydar, hayli iyi cambazmış.]
Mihrî Hatun Divanı’nda geçen başka bir yer adı ise Göynicek’tir. Göynücek, günümüzde
Amasya’nın güneybatısında bulunan bir ilçedir. Ancak bahsi geçen yerin, 1650 yıllarında, şu
anki yerinde ve anılan adıyla yerleşim merkezi olduğu gerçeği göz önünde bulundurulursa
Mihrî’nin zikrettiği muhitin neresi olduğu muammadır.4
Göynicek’in, Amasya civarında bir yer olması muhtemel olduğundan ilgili beyit, yine de
paylaşılmıştır.
Bu makâmun ismini gerçi dimişler Göynicek
Dillere virür hayât âb-ı revânı göynicek
[Bu yerin ismine her ne kadar Göynücek denmişse de; akan su, yanan gönüllere hayat
verir.]
Musa Medhî (15. yy.)
Medhî, bir zamanlar Amasya’ya merbût Lâdik’te doğmuş ve yaşamıştır. 1440’lı yıllarda
doğduğu düşünülen şairin, Kanuni devrinin ilk yıllarında vefat etmiş olması muhtemeldir.
(Erdemir, 2017: 20).
Musa Medhî Divanı’nda “Lâdik”in övüldüğü iki kaside vardır. Ayrıca Lâdik adı, şairin
Lâdik’teki evinin yanması üzerine yazdığı murabbada ve II. Bayezid’e sunduğu bir kasidede
geçmektedir (Erdemir, 2017: 119).
Lâdik methiyesinin yapıldığı iki kasideden ilki “Kaside Der-Medh-i Lâdik” başlıklıdır.
Şiirde Lâdik’in havası-suyu övülür, Lâdik’te bulunan başka yer adlarından söz edilir.

Mehmet Arslan, şairin zikrettiği Göynicek’in, Ak Şemseddin’in türbesinin bulunduğu Bolu Göynük
ilçesi veya Amasya İstasyon semtinde bulunan Kurtboğan Evliyası türbesi civarı olabileceğini söyler.
Arslan, Kurtboğan Evliyası olarak bilinen bu zâtın, meşhur Ak Şemseddin’in babası olduğunu
belirttikten sonra, Amasya’da halk arasında Kurtboğan Evliyası’na “Ak Şemseddin” de dendiğini
ekler. Arslan’ın bu fikri dikkate değerdir (Arslan, 2007: 154).
4
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Güzelce şehrimiş bu şehr-i Lâdik
Ne yüzden medh idersen medhe lâyık
(Erdemir, 2017: 219).
[Bu Lâdik şehri, güzelce bir şehir imiş. Ne yönden methedersen methe layıktır.]
Hevâ-yı hûb hoş hurrem kazâsı
Suyı kevser mizâcına muvafık
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(Erdemir, 2017: 219).

[Havası güzel; hoş, ferahlık veren kazadır. Suyu, Kevser’in tabiatına denktir.)
Lâdik’in övüldüğü ikinci kasidede, Lâdik’in baharla birlikte ne kadar güzelleştiği anlatılır
(Erdemir, 2017:125).
Şöyle ki olmışdur güzel yine kazâsı Lâdikün
Dir gören gülzâr-ı huldün bu kazâ içindedür
(Erdemir, 2017: 226).
[Şöyle ki Lâdik kazası yine güzel olmuştur. (Lâdik’i) gören ebedî gül bahçesi bu kaza
içindedir, der.]
Şair, Lâdik’teki evinin yanması neticesinde II. Bayezid’den yardım talebinde bulunur.
Medhî, murabbaında evsiz barksız kaldığını ifade eder ve yardım hacetine, şehzadenin
kayıtsız kalmamasını diler.
Şehr-i Lâdik içre bir gülşende tutmışdum makâm
Hûbdı cân bülbülinün vakti anda subh u şâm
Yandı nâ-gâh oda anunçün yanup dil dir müdâm
Kaldı Medhî ‘andelibün hânesüz devletlü hân
(Erdemir, 2017: 126).
[Lâdik şehri içerisinde, bir gül bahçesinde makam tuttum. Can bülbülünün vakti, orada
sabah akşam iyiydi. Ansızın evi yandığı için gönül durmaksızın “Devletli sultanım, bülbülün
Medhî, evsiz kaldı” der.]
Musa Medhî, II. Bayezid’e sunduğu bir kasidesinde ise Lâdik’te halktan toplanan
vergilerin çokluğundan şikâyet eder. Toplanan dokuz akçeden dertli olan şair, sitemini
“Kaside-i Nüh” adlı kasidede dile getirir.
Ne nüh dirise şâh ol şol tokuzdur
Ki olupdur şehr-i Lâdikde mukarrer
Dem olur elde bir mangır bulınmaz
Gelür ‘âmil olan nüh dirhem ister
(Erdemir, 2017: 127).
[Hükümdar, hangi dokuzu demişse o dokuz şudur ki Lâdik şehrinde (de) şüphesiz
vardır.]
[An olur, elde bir mangır bulunmaz. Vergi tahsildarı olan gelir dokuz dirhem ister.]

Hayriye DURKAYA

Münirî (15. yy.)
II. Bayezid ve oğlu şehzade Ahmet, Amasya sancağında bulunurken onların meclisinde
bulunmuştur. Amasya’da medfun olduğu söylenir. 1520’de vefat etmiştir (Ersoy, 2010: 23).
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Şair, Farsça yazdığı 8 beyitlik bir gazelde, İran şairi Hafız’a, eğer Rüknâbâd suyunu ve
Musalla mesiresini özlersen Amasya’ya gelmelisin, diye çağrıda bulunur. Münirî, bir bakıma
Amasya’yı, zikrettiği yerlerden üstün tutar.
Be-meydân-ı Amâsiyye bi-yâ Hâfız to ger hˇâhî
Kenâr-ı âb-ı Rükn-âbâd u gül-geşt-i musallâ-râ
[Ey Hafız! Eğer Rüknâbâd suyunun kenarını ve Musalla mesiresini istersen Amasya
meydanına gel.] (Ersoy, 2010: 256).
Mezkûr gazelin daha sonraki beyitlerinde de Amasya’dan bahsedilmeye devam edilir. 5.
beyitte şair, Amasya’nın güzellerini mübalağalı bir şekilde metheder.
Zi-gül-rûyân-ı sünbül-zülf heme etrâf-ı vey pür şod
Nesîm-i subh ez-ân âyed be-her sûyeş temâşâ-râ
[Onun (Amasya’nın) her tarafı gül yüzlü, saçları sümbül kokan güzellerle dolduğu için
tan yeli etrafını temaşaya gelir.] (Ersoy, 2010: 256).
Münirî, aynı gazelin son üç beytinde Amasya’dan övgü ile söz eder. Amasya’yı, cennet
mesabesinde görür. Onun için şehir, hurilerin saf tutacağı bir yer, cennet bahçesinin selam
gönderdiği bir mekândır. Şairin, memleketine karşı olan muhabbetini, aşağıdaki beyitlerde
görmek mümkündür.
Selâm ez-gül-şen-i cennet sabâ her dem ki mî-âred
Bered tavr-ı dil-ârâyî ez-în Firdevs-i a’lâ-râ
[Tan yeli, her an buradan (Amasya) Firdevs-i âlâya gönül süsleyen bir tavır götürdüğü
için cennet bahçesinden selam getirir.] (Ersoy, 2010: 256).
Ez-ân ber-evc-i în çarh-ı mukarnes saf zenend her dem
Teferrüc-gâh u manzar şod çonîn hûrî-i hûrâ-râ
[Burası huriler için güzel bir manzara ve gezinti yeri olduğundan dolayı onlar, bu kat kat
feleğin zirvesinde saf bağlarlar.] (Ersoy, 2010: 256).
Safâ-yı Cennetü’l-me’vâ der-încâ şod Münîr âhir
Ki ez-rûy-ı ferah-bahşeş tecellîhâ resed mâ-râ
[Ey Münir! Onun sevinç bahşeden yüzünden bize tecelliler ulaştığı için me’vâ cennetlerin
safası burada olur.] (Ersoy, 2010: 256).
Divan’da “Der-Tâ‘rif-i Şehr-i Lâdik ve Medh-i Sultan Ahmed” başlıklı mesnevide ise Lâdik
ile Sultan Ahmet’in methiyesi yapılır. Aynı zamanda sergüzeşt-name özelliği taşıyan bu
manzumede, şair başından geçenleri anlatır. Münirî bu şiirinde Şehzade Ahmet ile birlikte
yola çıktıklarını, dağ ve geçitleri aştıklarını belirtir. Lâdik’e ulaştıklarında buranın cennet gibi
bir yer olduğunu ifade eder (Ersoy, 2010: 72).
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Göründi bir güzel yir k’adı Lâdik
Behişt-i ‘adn anun ‘ışkında sâdık
(Ersoy, 2010: 237).
[Bir güzel yer göründü ki adı Lâdik’tir. Cennet onun aşkında sadıktır.]
Lâdik, baştan başa güllerle çevrilidir. Bu gül bahçesinin içerisinde ağlayan, inleyen Sayfa | 115
bülbüller vardır.
Ser-â-ser cümle-i etrâf gül-zâr
Bes ider ‘andelîbin şevk-i gül zâr
(Ersoy, 2010: 237).
[Baştan başa her yer gül bahçesidir. Ağlayan bülbülün, gül arzusu kâfidir.]
Lâdik, dünyadaki cennet olarak nitelendirilen İrem bahçesine benzetilir ve her yanının
hoş kokularla kaplı olduğu ifade edilir.
İrem gül-zârıdur şöyle meger bu
Ki tutmış her yanadan anı hôş bû
(Ersoy, 2010: 237).
[Meğer bu (Lâdik), İrem bağı gibi gül bahçesidir. Ki onu, her taraftan hoş koku sarmıştır.]
Münirî, diğer beyitlerde de Lâdik övgüsüne devam ettikten sonra, Akdağ’ı anlatmaya
başlar. Lâdik, Akdağ’ın etekleri üzerine kuruludur (http://www.ladik.gov.tr/ilcemiz, E. T.
27.07.2018). Şair, Akdağ yaylasına devlet ile revan olduğunu zikreder. Belli ki şair,
yolculuğuna Şehzade Ahmet ile devam etmiş; Lâdik’in akabinde Akdağ’a varmıştır. Münirî,
Akdağ’ı görenlerin, bu güzellik karşısında “Allahu ekber” nidası atacağını iddia eder.
Meger kim yine bir gün devlet ile
Yetişdi bir yire bin haşmet ile
(Ersoy, 2010: 239).
[Meğer yine bir gün devlet ile, bir yere binlerce heybetiyle yetişti.]
Biri Aktağdur çarh ile hem-ser
Görenler dir anı Allahü ekber
(Ersoy, 2010: 239).
[Biri, gökyüzü ile arkadaş Akdağ’dır. Onu (Akdağ’ı) görenler “Allah büyüktür.” der.]
Şair, Akdağ’daki hayvanlardan ve çiçeklerden söz eder. Onun için burası cennetten bir
köşe gibidir.
Yürü ahûlar ile gürg der-hem
Zihî hoş vakt ü hoş-sâ‘at zihî dem
(Ersoy, 2010: 239).
[Ceylanlarla kurtlarla karışık, yürü. Ne hoş vakit ne hoş saat ve ne hoş an.]
Belî her kûsesi künc-i cinândur
Delîl ana ne hacet kim ‘ayândur
(Ersoy, 2010: 239).
[Evet, her tarafı cennetten köşedir. Bunun için delile ne gerek var ki (her şey) açık.]

Hayriye DURKAYA

Mesnevinin sonunda, ahalinin, tasvir edilen bu yerleri (Lâdik ve Akdağ) “cennet gibi”
olarak nitelendirdiği ifade edilir.
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Bu vasf itdügümüz mahbûb yirler
Ki her birine cennet-misl derler
(Ersoy, 2010: 240).
[Bu tanıttığımız sevilen yerler ki her birine cennette eş, derler.]
Münirî’nin bu mesnevisi, bir şehir methiyesi özelliğindedir. 81 beyitlik mesnevide Lâdik
ve Akdağ, en güzel şekilde tavsif edilmiş ve övülmüştür.
Şairin, bu iki yeri ne kadar sevdiği anlatımına sirayet etmiş, âdeta hem Lâdik’i hem de
Akdağ’ı kelimelere sığdıramamıştır. Üslubundaki samimiyet, okuyucuya geçmektedir.
Gelibolulu Mustafa Ali (16. yy.)
Asıl adı Mustafa olan Gelibolulu Ali, 1541 yılında Gelibolu’da doğmuştur. II. Selim’e
sunduğu “Mihr ü Mah” mesnevisiyle, devlet zümresine katılmış ve önemli mevkilere
gelmiştir. Bu mevkilerden biri de Amasya sancakbeyliği olmuştur.
Gelibolulu Mustafa Alî, 1600 yılında son görev yeri Cidde sancağında iken vefat etmiştir
(İsen, 1994: 7-10).
Şair, Amasya’ya sancak beyi olmaktan oldukça memnundur. Amasya’ya vali olmanın
sürûrunu “câygâh olmağıla şehr-i Amâsiyye bana, muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye
bana”, nakaratlı yedi bentlik müseddesi ile dile getirir. “Müseddes-i Ünsiyye Der-vasf-ı Şehri Amâsiyye” başlıklı bu şiirde, şairin Amasya’da makam sahibi olmasından ötürü duyduğu
mutluluk, Amasya’nın kutsal bir şehir olmasına atfedilerek anlatılır.
Niçe şehzâdelerün mesken ü me’vâsıdur ol
Ehl-i hâcât olanun Ka‘be-i ‘ulyâsıdur ol
Sâhil-i bahr-i gınâ meşgale deryâsıdur ol
Evliyâ mecma‘ı aktâb musallâsıdur ol
Câygâh olmağıla şehr-i Amâsiyye bana
Muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye bana
(Aksoyak, 2018: 408).
[O (Amasya), nice şehzadenin meskeni ve yurdudur. O, dilek sahiplerinin en yüce
Kâbesidir. O, zenginlik okyanusunun kıyısı; meşgale denizidir. O, evliyanın toplandığı;
uluların namaz kıldığı yerdir. Amasya şehri, bana makam yeri olunca kutsal kuvvet, bana
durmaksızın feyz oldu.]
Hamdü lillah ki hüner mülkine oldum vâlḭ
Oldı şânum gibi ‘irfân ile kadrüm ‘âlḭ
Kevkebümden yanadur kevkebenün ikbâli
Hasb-i hâl oldı bu güftâr bana ey ‘Âlḭ
Câygâh olmağıla şehr-i Amâsiyye bana
Muttasıl feyz olınur kuvvet-i kudsiyye bana (Aksoyak, 2018: 408).
[Şükür ki hüner mülküne vali oldum. Şöhretim gibi, kadrim (de) irfan ile yüceldi.
Yıldızının bahtı, yıldızımdan yanadır. Ey Ali, bana sohbet (konusu) oldu bu söz: Amasya
şehri, bana makam yeri olunca kutsal kuvvet, bana durmaksızın feyz oldu.]
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Nebzî (18. yy.)
Nebzî hakkında tezkirelerde bilgi yoktur. Divanı’ndan anlaşıldığı kadarıyla aslen
Amasyalıdır. Amasya’da ne kadar süre kaldığı bilinmemektedir. Ancak şairin Amasya’da
doğup bir süre sonra İstanbul’a gittiği tahmin edilebilir (Okumuş, 2007: 12).
Ölüm tarihi bilinmemektedir. 1762 yılında hayatta olduğu anlaşılan şairin, 1762’den Sayfa | 117
sonra vefat ettiğini söylemek mümkündür (Okumuş, 2007: 14).
Şair, aslen Amasyalı olduğunu bir gazelinde zikrettiği “Nebzî-i Amasyevî” tamlamasıyla
dile getirir.
Koyup İstanbul’ı olsan da Semerkand’a revân
Bula bir gün seni bu Nebzî-i Amâsyevî
(Okumuş, 2007: 11).
[İstanbul’u bırakıp Semerkand’a gitsen de, Amasyalı Nebzî, bir gün seni bulacaktır.]
Nebzî’nin, Amasya lafzını kullandığı başka bir manzume ise Seyyid Mustafa nâmındaki
zâtın ölümüne tarih düşülen kıtadır. Kıtada, bu zâtın Amasya’da doğduğu söylenir.
Amâsiyyeden irdi bu diyâra
Ecel ‘ömri metâ‘ın kıldı târâc
(Okumuş, 2007: 250).
[Bu dünyaya Amasya’dan geldi. Ecel, hayat sermayesini yağmaladı.]
Sebatî (19. yy.)
Hafız Mehmed Sebâteddin (Sebatî) Efendi, 1846’da Şeki’de (Dağıstan) doğmuştur.
1867’de eğitim almak için Amasya’ya gitmiş ve Amasya’da 1905’de vefat etmiştir. Şeyh
Şirvanî türbesinin yakınına defnolunmuştur (Koç, 2006: 6).
Sebatî Divanı’nda “Amasya”, önceden Amasya’ya bağlı olan “Lâdik” ve hâlen Amasya’nın
bir ilçesi olan “Gümüşhacıköy” adları geçmektedir. Bu yer adları, tarih manzumelerinin
başlığında kullanılmıştır. Divandaki örnekler aşağıdaki gibidir:
*

Amasya’da Defin-i Hâk-ı ‘Itr-Nâk Olan Pîr İlyas Hazretleri’nin Türbe-i Şerîfine
Söylenmişdir (Koç, 2006: 226).

*

Amasya’da Hızır Paşa Cami‘i Şerîfi Çün Söylenilmişdir (Koç, 2006: 232).

* Ehibbâdan Amasya Mahkeme-i Bidâyet Baş Kâtibi Nâzım Beg’in Mahdûmı Necâbet
Melzûmları İçün Velâdet Târihidir (Koç, 2006: 238).
* Bu Dahi Lâdik Kâim-Makamı Cemil Beg’in Mahdûmu’nın Velâdetine Târihdir (Koç,
2006: 240)
* Amasya Tapu Müdiri ve Erzincan Eşrâfından ‘İzzetlü Cevdet Efendi’nin Mahdûmı
Tal‘at Beg’in Vefâtı Târihidir (Koç, 2006: 244).
* Gümüşhacıköy Müftüsü El-Hâc İsmâ‘il Hakkı Hazretleri’nin Vefâtına Dâ‘ir Târihdir
(Koç, 2006: 236).

Hayriye DURKAYA

Sonuç
Amasya, coğrafi konumu özelliğiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış; özellikle
Osmanlı Hükümdarlığı zamanında mihmandarlığını bir üst merhaleye taşımış, devlet
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ricalinin uğrak yeri hâline gelmiştir.
Şehir, şehzadelerin padişahlık öncesi talim yaptığı önemli sancak merkezlerinden biri
olmuştur. Şehzadelik sınavını Amasya’da veren şehzadeler, şehre farklı bir soluk getirmiş;
vilayeti hem sosyal hem de kültürel açıdan geliştirmişlerdir. Şehzade’nin yanında bulunmak
isteyen şairler de, Amasya’nın edebî gelişimine katkıda bulunmuştur.
Amasya doğumlu veya bir şekilde Amasya’da bulunmuş birçok müellif saptanmıştır. Bu
yüzden yapılan çalışmanın daha sağlıklı olması adına, sadece divan sahibi5 şairler
belirlenmiş ve bu eserlerde “Amasya” lafzının geçtiği manzumeler tespit edilmiştir.
Şairlerin, hangi amaçla “Amasya” adına şiirlerinde yer verdiği açıklanmaya çalışılmıştır.
Neticede divan sahibi Amasya şairleri içerisinde, şehirden en çok bahseden şairin
Amasyalı Mihrî Hatun olduğu görülmektedir. Mihrî Hatun’un dışında, Ahmedî, Münirî,
Gelibolulu Ali, Nebzî, Sebatî ise Amasya’dan söz eden diğer kişilerdir. Bu şairler, bazen
Amasya veya ilçelerini mübalağalı bir şekilde överken bazen de sadece, nereli olduğunu
işaret etmek için Amasya kelimesini kullanmıştır. Ama çoğu söyleyişteki ortak özellik,
şehrin methiyesini yapmaktır.

Divan sahibi Amasya şairlerinin yanı sıra, bir divan oluşturamayacak ölçüde şiirleri olan Amasya
şairleri de bulunmaktadır ki bu şairlerin, Amasya veya ilçelerini, eserlerinde zikrettiği
gözlemlenmiştir.
Konuyla ilgili olarak Merzifonlu Eyüp Sabri (öl. 1866-67) örnek verilebilir. Divan sayılabilecek
nitelikte olmayan, aynı zamanda halk edebiyatına ait şiirler de ihtiva eden eserinde, sık sık Amasya
ve Merzifon kelimelerini kullanmıştır. Bu hususla ilgili birkaç örnek aşağıdaki gibidir:
Eyüp Sabri, Merzifon’daki mültezimi şikâyet etmek için dönemin Amasya mutasarrıfı Ziya Paşa’ya
arz-ı hâlde bulunur.
Heme sullâh-ı Amâsiyye senin şânıda
Halef-i mesned-i cebbâr Ziyâ’dır derler (Bilgin, 1992: 13)
5

Cümlenin şimdi hakârette biziz mültezemi
Merzifon mültezimi Hâfız Ağa’dır derler (Bilgin, 1992: 14)
Şair, “koşma” nazım şekli ile yazdığı bir dörtlüğünde ise sevgiliye, rakiplere inandığı için sitem
eder ve Merzifon’dan ayrılıp gurbete gittiğini ifade eder.
Sabrî’yi rakîbler zevke aldılar
Aldatıb ağzına bir bal çaldılar
Yelken kürek gurbet ele saldılar
Çok gördüler beni şu Merzifon’a (Bilgin, 1992: 62)
Sabrî, maşuktan sadâkat ummanın hata olduğunu fark eder. Çünkü kendisi, Amasya’dan
Merzifon’a bir ok gibi fırlatılmıştır.
Sabriyâ sadâkat umma hûbândan
Fitnedir âdemi atarlar yandan
Sûk-ı Amasya’da kavs-i hicrandan
Bir ok gibi Merzifon’a attılar (Bilgin, 1992: 70)
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Özet
Amasya doğumlu Tâcîzâde Cafer Çelebi 15. yy. Klasik Türk Edebiyatı sahasının önemli
şair ve nâsirlerindendir. Oldukça üretken bir şahsiyet olan Cafer Çelebi’nin manzum
eserleri Divân’ı, Hevesnâme adlı mesnevisi ve mesnevi şeklinde yazılmış mizahî bir eser
olan Kusnâme’sinden oluşmaktadır. Mensur eserleri arasında ise Mahrûsa-i İstanbul
Fetihnâmesi, el-Mucem Tercümesi, Enîsü’l-‘Ârifîn Tercümesi ve bazı münşeat
mecmuaları ile tarihî eserlerde yer alan altı adet mektubu bulunmaktadır. Bu
eserlerden, bildirinin de konusunu oluşturan, Enîsü’l-‘Ârifîn Tercümesi İranlı
mutasavvıf şair Kâsım-ı Envâr’ın Enîsü’l-‘Ârifîn adlı Farsça mesnevisinin tercümesidir.
Nesir olarak kaleme alınmış eserde akıl, hikmet, cehalet, söz söyleme, dostluk ve
sadakat, sabır ve acelecilik, iyi ve kötü huyluluk, evlat terbiyesi, sırların saklanması,
dünya hırsı gibi konular hikâye örnekleriyle de desteklenerek açıklanmıştır. Cafer
Çelebi’nin on beş bölüm hâlinde tertip ettiği bu eser hakkında daha önce akademik bir
çalışma yapılmamıştır. Bu bildiride söz konusu eser Millî Kütüphane, Konya Bölge
Yazma Eserler Kütüphanesi ve İstanbul Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde yer alan üç
nüshasından hareketle tanıtılacak ve eser hakkında genel bir değerlendirme
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tâcîzâde Cafer Çelebi, Nesir, Enîsü’l-‘Ârifîn.
Abstract
Tadji-zade Dja’fer Çelebi, who was born in Amasya in today’s Turkey, is one of the most
significant poets and publishers of the classical Turkish literature scene in the fifteenth
century. The works of Dja’fer Çelebi, who was a highly productive person, consist of
Divan, a mathnawi named Hevesnâme, a humor work named Kûsnâme; Mahrûsa-i
İstanbul Fetihnâmesi, the translation of El-Mu‘cem, the translation of Anisu’l Arifin,
some examples of münşeat and six letters that are found among historical artifacts. The
translation of Anisu’l Arifin, which constitutes the topic of the manuscript, is the
translation of the mathnawi in Farsi named Anisu’l Arifin written by the sufi Persian
poet Kasim-i Envar In the work that was written in the form of prose, topics such as
intellect, mystery, ignorance, rhetoric, friendship and loyalty, patience and
impetuousness, good and bad manners, parenting, keeping secrets and worldly
ambitions are discussed by supporting these with examples of anecdotes. No academic
studies have been conducted before on this work that was organized by fifteen chapters
by Dja’fer Çelebi. In this manuscript will present the work in question based on its three
copies are found in the National Library, Konya Regional Manuscript Library and
Istanbul Nation Library and discuss it in general.
Keywords: Tadji-zade Dja’fer Çelebi, Prose, Anisu’l Arifin.
Beni bu esere yönlendirerek esere ulaşmama vesile olan Prof. Dr. Mücahit KAÇAR’a teşekkür
ederim.
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Giriş
Ahlak kitapları, Klasik Türk Edebiyatı nesir sahasında önemli bir yer tutmaktadır. İslâmî
ahlak anlayışını esas alan bu eserler telif olabildiği gibi Arap ve Fars edebiyatlarında daha
önceden kaleme alınmış eserlerin tercümeleri de olabilmektedir. Klasik Türk edebiyatı
Sayfa | 122 nesir sahasındaki ahlak kitaplarına örnek oluşturabilecek eserlerden biri de Tâcîzâde Cafer
Çelebi’nin Enîsü’l-Ârifîn Tercümesi’dir. Bu eser Cafer Çelebi’nin eserinin sebeb-i telif
kısmında bir hikmet ve nasihat kitabı olarak nitelendirdiği ve İranlı mutasavvıf şair Kâsımı Envâr1 (ö. 1433 [?]) tarafından mesnevi nazım biçimiyle kaleme alınmış Enîsü’l-‘Ârifîn adlı
Farsça risalenin tercümesidir.2 On beş bölümden oluşan bu eserde akıl, hikmet, cehalet, söz
söyleme, dostluk ve sadakat, sabır ve acelecilik, iyi ve kötü huyluluk, evlat terbiyesi, sırların
saklanması, dünya hırsı gibi konular İslâmî anlayışa göre ideal olan doğrultusunda
açıklanmıştır.
Bu çalışmada Cafer Çelebi’nin söz konusu eseri şimdilik ulaşılabilen üç nüshasından
hareketle tanıtılacaktır. Eserin tanıtımından önce Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin hayatı hakkında
kısa bir bilgi verilecek ardından nüshaların tavsifi ve eserin muhteva incelemesi
yapılacaktır.
1. Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Hayatı ve Eserleri
Cafer Çelebi 1452 yılında Amasya’da doğmuştur. Tâcîzâde (Tâcî Bey-zâde) lakabı ile
tanınmıştır. Şair, münşî ve hattat olan babası Tâcî Bey, Amasya’da Şehzade Bâyezîd’in
defterdarlığını yapmış ve Amasya seraskerliği görevinde bulunmuştur. İlk eğitimini
Amasya’da Şeyhîzâde Abdi, Muîdzâde Muhyiddin Mehmed ve Horasânîzâde Seyyid
Abdullah Çelebi gibi hocalardan alan Cafer Çelebi, daha iyi bir eğitim alabilmek için
Amasya’dan ayrılmıştır. Eğitiminin bundan sonraki kısmını Bursa’da Hacıhasanzâde,
Kastalânî, Hatibzâde Muhyiddin Efendi ve Hocazâde gibi devrin en meşhur ilim
adamlarından dersler alarak sürdürmüştür. Aynı zamanda Şeyh Hamdullah’tan hat meşk
eden Cafer Çelebi bir süre mülazımlık yaptıktan sonra Simav’da müderrisliğe tayin
edilmiştir. Simav’da kadılık da yapan Cafer Çelebi İstanbul Mahmud Çelebi Medresesi’nde
müderrislik yaptığı sırada Dîvân-ı Hümâyûn nişancılığına getirilmiştir. Yazdığı kaside ve
mektuplarla II. Bâyezîd’in iltifatlarına da mazhar olan Cafer Çelebi bu padişahın saltanatının
sonlarına doğru şehzadeler arasında çıkan taht mücadelelerinde Şehzade Ahmed’i
desteklemişti. II. Bâyezîd’in Şehzade Ahmed lehine tahtı bırakmayı düşündüğü günlerde
Şehzade Selim’i destekleyen yeniçerilerin aralarında Cafer Çelebi’nin de bulunduğu Şehzade
Ahmed taraftarı yüksek mevki sahibi kimselerin evlerini yağmalayıp sonrasında azillerini
istemeleri üzerine Cafer Çelebi, 1512 yılında görevinden azledilmiştir. Şehzade Selim
saltanatında, muhtemelen görev talebini dile getirdiği bir kaside vesilesiyle, tekrar
nişancılık görevine (1513) getirilmiş ve 1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferine
katılmıştır. Bu seferde mağlub edilen Şah İsmail’in bırakıp kaçtığı eşi Tâclu Hatun’u padişah
Cafer Çelebi’ye vermiştir. Ardından Anadolu kazaskerliğine de getirilen Cafer Çelebi,
Mutasavvıf bir şair olan Kâsım-ı Envâr’ın Divan’ı, Risâle der Beyân-ı ‘İlm ve Risâle-i Su’âl ü Cevâb
adlı iki adet tasavvufî risalesi, Enîsü’l-‘Âşıkîn ve Enîsü’l-‘Ârifîn isimli tasavvufî içerikli mesneviler ile
Beyân-ı Vâkı’a-i Emîr Timur başlıklı mesnevi olmak üzere üç mesnevisi bulunmaktadır. Kâsım-ı
Envâr hakkında daha geniş bilgi için ayrıca bkz. Karaismailoğlu, 2001: 542-543.
2 İsmail E. Erünsal, Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Divan’ı üzerine yaptığı çalışmasında ve İslam
Ansiklopedisi’ndeki “Tâcîzâde Câfer Çelebi” maddesinde tercüme edilen eserin Mevlânâ Şükrullah’a
ait olduğunu belirtmektedir (2010: 355; 2018: 40). Fakat eserin İstanbul Millet Yazma Eser
Kütüphanesi’ndeki nüshasının giriş kısmında tercümesi yapılan eserin Kâsım-ı Envâr’a ait olduğu
bildirilmektedir.
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gelecek yıl sefere devam etmek üzere kışı Amasya’da geçiren padişahla beraber kışı burada
geçirmiş, 23 Şubat 1515 tarihinde padişahı seferden vazgeçirmeye ve İstanbul’a dönmeye
ikna etmek için ayaklanan yeniçerileri kışkırtan devlet adamları arasında bulunduğu
gerekçesiyle 18 Ağustos 1515’te idam edilmiştir. Cenazesi kardeşi Sa’dî Çelebi tarafından
Balat’ta kendi adını taşıyan caminin haziresine defnedildi (Gökbilgin, 1977: 8-9; Erünsal,
2010: 353-354; 2018: 8-19).
Cafer Çelebi’nin manzum eserleri Divân’ı, başından geçen bir aşk hikâyesini anlattığı
Hevesnâme adlı mesnevisi ve mesnevi şeklinde yazılmış mizahî bir eser olan Kusnâme’sidir.
Mensur eserleri arasında ise çok sanatkârane bir üslûpla yazılmış Mahrûsa-i İstanbul
Fetihnâmesi, yine süslü bir dille yazılmış ve İslâm öncesi dört İran hanedanının tarihini
ihtiva eden el-Mucem Tercümesi (Tercüme-i El-Mu‘cem Fî Âsâri Mülûki’l-‘Âcem), Enîsü’l‘Arifîn Tercümesi ve bazı münşeat mecmuaları ile tarihî eserlerde yer alan altı adet mektubu
bulunmaktadır (Ergun, 1938: 885-887; Erünsal, 2010: 354-355; 2018: 23-42; Yılmaz, 2013:
559-560).
Tezkire yazarları Cafer Çelebi’nin kudretli bir şair ve nâsir olduğu hususunda hemfikirdir
(İsen, 1998: 75; 1999: 137; Kılıç, 2018: 198). Ayrıca Âşık Çelebi inşasının şiirinden, gazelinin
kasidesinden, Farsça inşasının da Türkçe inşasından daha üstün olduğunu belirtmiştir
(Kılıç, 2017: 47). Türkçe kelimelerle oluşturulmuş mısraları yanında tamamen Arapça ve
Farsça kelime ve terkiplerle yazılmış beyitleri de bulunan Cafer Çelebi nesirde süslü bir
üslûbu tercih etmiş, hatta resmî yazışmalarda ve tarihî eserlerin çoğunda yüzyıllarca
kullanılan süslü üslûbu başlatan yazar olarak kabul edilmiştir (Erünsal, 2018: 57). Bununla
birlikte Cafer Çelebi Enisü’l-‘Arifîn Tercümesi’ni diğer mensur eserlerine oranla daha sade
bir üslûpla kaleme almıştır.
2. Enîsü’l-‘Ârifîn Tercümesi
Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Hadım Ali Paşa’ya sunduğu, dolayısıyla da 1511 yılından önce
kaleme aldığı bu eserden ilk olarak Kâtip Çelebi bahsetmiştir (Erünsal, 2018: 40; Katib
Çelebi, 2014: 198). Hakkında daha önce çalışma yapılmamış olan bu eserin yurt içi ve yurt
dışındaki kütüphanelerde birçok nüshası bulunmaktadır. Eser bu çalışmada şimdilik
ulaşılabilen üç nüshasından hareketle tanıtılacak olmakla birlikte eserin tespit edilebilen
tüm nüshaları aşağıda sıralanmıştır:
Eserin tespit edilebilen yurt dışı nüshaları şunlardır:
1. İngiltere Milli Kütüphanesi, Arşiv Numarası: Or. 8016
2. İngiltere Milli Kütüphanesi, Arşiv Numarası: Or. 8995
3. Mısır Milli Kütüphanesi, Arşiv Numarası: S 4455
Eserin tespit edilebilen yurt içi nüshaları şunlardır:
1. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Arşiv Numarası: 101/2
2. Mevlana Müzesi-Konya, Arşiv Numarası: 1643/1
3. Milli Kütüphane, Arşiv Numarası: 3816
4. Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Arşiv Numarası: 4220/2
5. İstanbul Millet Kütüphanesi, Arşiv Numarası: 1024
6. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yer Numarası XX(1891502.1)

Sayfa | 123

Özlem DÜZLÜ

2.1. Nüshaların Tavsifi
Bu bölümde eserin Milli Kütüphane, Konya Bölge Yazma Eserler ve Millet Yazma Eser
kütüphanelerinde kayıtlı üç nüshasının tavsifi yapılacaktır.
2.1.1. Milli Kütüphane Nüshası
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Bu nüsha Milli Kütüphane’nin Yazmalar Koleksiyonunda 3816 numarada kayıtlıdır.
Ölçüleri 205x125 olan nüsha 88 varaktır. İlk iki sayfada duracaklar ve cetveller yaldızlı;
sonrasında duracaklar kırmızı, cetveller siyahtır. Sözbaşları metnin tümünde kırmızıdır.
Kütüphane kayıtlarına göre yapraklar rutubet lekelidir. Eser suyolu filigranlı kâğıt üzerine
nestalik hatla yazılmıştır. Satır sayısı 17’dir. Eserin sonundaki ferağ kaydından
müstensihinin Muzaffer bin Abdullah, istinsah tarihinin H. 997 (1588) olduğu
anlaşılmaktadır:
“Sevvedehu el-hakîru’l-fakîr Muzaffer bin Abdullah temmet fî evâîl-i Saferü’l-muzaffer
sene seb’a ve tis’îne ve tis’a-mie sene 997.”
2.1.2. Burdur İl Halk Kütüphanesi Nüshası
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nin Burdur İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyonunda 101/2 numarayla kayıtlı olan bu nüsha 165b-284b yaprakları arasındadır.
Daha önceki varaklarda “Kitâb-ı İbret-nümâ ve Hayret-efzâ” başlıklı başka bir eser yer
almaktadır. Yazmanın ölçüleri 153x88’dir. 165b-184b arasındaki metin kısmı kırmızı
mürekkeple cetvellenmiştir. Besmele, söz başları ve duracaklar kırmızıdır. Eser kırma talik
hatla birleşik harf filigranlı kâğıt üzerine yazılmıştır. Satır sayısı 15, 16 ve 17 olarak
değişkenlik göstermektedir.
2.1.3. AE Nüshası
Eserin bu nüshası Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nin Ali Emiri Koleksiyonunda 1024
numarada kayıtlıdır. Yazmanın ölçüleri 270x138 mm’dir. Yazma 35 varak olmakla birlikte
eserin metni 23 varaktır. Eserin sonunda Fasîh’in Duhân ve Bâde adlı bir makalesi ile
Abdurrahman Câmî’nin Risâle-i Sagîr der Mu’ammâ’sından bir bölüm bulunmaktadır.
Eserin başında altı boş sayfadan sonra Farsça bir manzumenin de yazılı olduğu bir sayfada
kırmızı mürekkeple “Enîsü’l-‘Ârifîn Tercümesi” şeklinde eserin ismi yazmaktadır. Talik
hatla kaleme alınmış eserin sayfaları altın yaldızlı cetvel ile cetvellenmiştir. Söz başları
kırmızıdır. Sayfalarda satır sayısı 27’dir.
2.2. Eserin Muhtevası
Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Enîsü’l-‘Ârifîn Tercümesi’nin çalışmaya konu olan üç
nüshasından Ali Emiri nüshasının giriş ve sebeb-i telif kısımları Burdur İl Halk Kütüphanesi
ve Milli Kütüphane nüshalarından farklılık arz etmektedir. Burdur ve Milli Kütüphane
nüshalarının girişinde uzun ve süslü bir hamd u salât bölümü bulunmaktadır. Cafer Çelebi
beyitlere de yer verdiği bu kısımda Allah’a hamdını dile getirdikten sonra Hz. Peygamber ve
ashâbına övgüde bulunmuştur. Bu bölümden sonra gelen “sebeb-i terceme-i kitâb” başlıklı
bölümün giriş kısmında önce süslü cümlelerle bahar mevsimi tasviri yapan Cafer Çelebi
daha sonra bir hikmet ve nasihat kitabı olarak nitelendirdiği “Enîsü’l-‘Ârifîn”i tercüme
etmesinin sebebini şöyle ifade etmiştir:
“Ol vakt-i şerîf ve sâ’at-i latîfde bu bende-i bî-mikdâr ve kemîne-i hâksâre hitâbü’tta’zîm vârid oldı. Kitâb-ı Enîsü’l-‘Ârifîn ki dürc-i dürer-i hikmet ve burc-ı derârî-i pend
ü nasîhatdir zebân-ı Farsîden lisân-ı Türkîye terceme eyleyem.”
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Ardından kendisinden bu tercümeyi isteyen kişiyi “Bir hazretden ki sâhib-i eyvân-ı
vezâret ve sâhib-i dîvân-ı sadâret mâlik-i memâlik-i kerem sâlik-i mesâlik-i mehâsin-şiyem
….” şeklinde devam eden süslü cümlelerle övdükten sonra 23 beyitlik bir kasideye yer
vermiştir. Bu kasidenin ilk üç beyti şöyledir:
Ey medâr-ı dîn ü devlet merkez-i sıdk u safâ
Kutb-ı insâf u ‘adâlet mihver-i cûd u sehâ
Neyyir-i burc-ı vezâret matla’-ı lûtf u kerem
Âfitâb-ı ‘izz ü devlet âsümân-ı kibriyâ
Mustafâ-sîret ‘Ömer-heybet ‘Alî Paşa kim ol
Sıdk ile Bû Bekr’dür hilm ile ‘Osmân-hayâ
Cafer Çelebi’nin tercümeyi isteyen kişinin övgüsünde kullandığı ifadeleri ile örnek olarak
yukarıya alınan beyitleri ihtiva eden kasidesi bir arada değerlendirildiğinde eserin
Sadrazam Ali Paşa’ya ithaf edildiği anlaşılmaktadır.
Ali Emiri nüshasının giriş kısmında ise kısa bir hamdele ve salvele bulunmaktadır. Cafer
Çelebî bu bölümün ardından kendisini şu şekilde tanıtmıştır:
“Ammâ ba’d bu fakîr-i pür-taksîr kalîlü’l-bidâ’a a’nî Ca’fer bin Tâc Beg vaktâ kim
pâdişâh-ı felek bârgâhımız halîfe-i rûy-i zemîn mesned-i serîr-ârâ-yı devlet-i sermed
Sultân Bâyezîd Hân ve ba’dehû Sultân Selîm Hân ebedallâhu te’âlâ ‘azze ve eyyede ve
şedde esâs-i saltanatehu hazretlerinin zamân-ı sa’âdetlerinde nişâncılık hizmetinde
olup .…”

Daha sonra Kâsım-ı Envâr’ın Enîsü’l-‘Ârifîn adlı risalesini mütalaa ettiği sırada
dostlarının kendisine “(Bu) risâle-i mergûbenin ibâreti terceme olunup havâss u avâm
müstefîd olalar” diyerek eseri tercüme etmesini istediklerini belirtmiş ve kendisinin de
arkadaşlarının ısrarı üzerine bu eseri tercüme ettiğini ifade etmiştir:
“Anların ilhâh u ibrâmıyla bilâ-ziyâde ve lâ-noksân terceme olunup yine on beş bâb
üzerine tertîb ü tahrîr olundı.”

Cafer Çelebi’nin Ali Emiri nüshasında kendisini tanıtırken Sultan Bâyezîd ve Sultan Selîm
döneminde nişancılık yaptığını söylemesi ve diğer nüshalarda eserin Sadrazam Ali Paşa’ya
ithaf edildiğinin belirtilmesi Ali Emiri nüshasının diğer iki nüshadan daha sonraki bir tarihte
kaleme alındığını göstermektedir. Zira Ali Paşa Sultan Bâyezîd dönemi sadrazamıdır ve
1511 yılında vefat etmiştir.3 Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Yavuz Sultan Selim döneminde 1513
yılında nişancılığa getirildiği bilgisi ise Ali Emiri nüshasının en erken 1513 yılında kaleme
alındığını göstermektedir. Bu itibarla Cafer Çelebi daha önce Hadım Ali Paşa’ya sunduğu
eseri giriş ve sebeb-i telif bölümlerini değiştirerek kimseye ithaf etmeden tekrar yazmıştır.
Sebeb-i telif kısmının ardından ise her üç nüshada da yer alan fihristle eserin muhtevası
özetlenmiştir. Eserin bölümlerinin başlıklar hâlinde verildiği bu bölüm Ali Emiri nüshasında
bazı bölümlerin alt başlıklarına da yer verilmek suretiyle biraz daha ayrıntılı olarak yer
almıştır. Bu itibarla eserin muhteva bakımından genel çerçevesini daha ayrıntılı bir biçimde
çizen Ali Emiri nüshasının fihristi aşağıda verilmiştir:
“Evvelki bâb hasâ’il-i hıred ve fazâ’il-i hıred-menddedir ve iki kısma münkasımdır.
Kısm-ı evvel ‘aklın fazîleti ve kısm-ı sânî ‘ukalânın hasletleri beyânındadır. İkinci bâb
sitâyiş-i ‘ulemâ ve hasâ’il-i fuzalâ beyânındadır. Üçüncü bâb nâdânlıkda ve
Hadım Ali Paşa hakkında ayrıca bkz. Mehmet İpşirli (1991). Atik Ali Paşa, İslam Ansiklopedisi,
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, s. 64-65.
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cehâletdedir. Bu bâb üç nev’ üzerinedir. Nev’-i evvel mezemmet-i nâdânda, nev’-i sânî
alâmet-i nâdânda, nev’-i sâlis anlardan ictinâb ve ihtirâz itmek beyânındadır.
Dördüncü bâb güftâr-ı hûb-girdâr beyânındadır. Beşinci bâb hikmet ve pend ü
nasîhat ve emsâlindedir. Altıncı bâb dost-ı sadûk ve hak hukuk bilmekdedir. Yedinci
bâb ‘adâvet ve anın keyfiyyet-i esbâbı beyânındadır. Sekizinci bâb evlâdına nasîhat ve
terbiyet itmek beyânındadır. Tokuzuncı bâb pâdşâhlık ve saltanat beyânındadır.
Onuncı bâb pâdşâhlara hidmet itmek beyânındadır. On birinci bâb sabr u şitâb
beyânındadır. On ikinci bâb ihsân ve isâ’et beyânındadır. On üçünci bâb nîk-hûlık ve
bed-hûlık beyânındadır. On dördünci bâb ketm-i esrâr beyânındadır On beşinci bâb
harîs-i dünyâ beyânındadır.”

Fihristin ardından her üç nüshada da aklın hasletleri ve ukalânın faziletleri başlıklı ilk
bölümle eserin asıl kısmına geçilmiştir. Cafer Çelebi bölümleri başta âyet, hadis ve İslâm
bilginlerinin sözleri olmak üzere Eski Yunan, Hint ve Çin bilginlerinin görüşleri, Arap ve Fars
atasözleri ile destekleyerek açıklamıştır. Ayrıca Milli Kütüphane ve Burdur nüshalarında Ali
Emiri nüshasından farklı olarak ele alınan konuyla ilgili Farsça beyit örnekleri ve
tercümelerine de yer verilmiştir.
Cafer Çelebi ele alınan meselelerin açıklaması sırasında İslam ve Türk tarihinden hikâye
ve menkıbeler de anlatmıştır. Örneğin ukalanın hasletlerinin anlatıldığı bölümde kişinin
kendisi için vacip olmayan bir iş için çalışıp çabalamasının halk arasında hoş karşılanmadığı
ve kişinin refaha kavuşmasının buna bağlı olmadığı söylenip akıllı bir kimsenin bu
durumdan sakınması ve iyi bir Müslüman ve dindar bir kimse olarak tanınması tavsiye
edildikten sonra şu hikâye anlatılmıştır:
“Hikâyet olunur ki rüzgâr-ı kadîmde belâ diyârında bir şehzâde-i ‘âlî-nijâd var idi. Çün
mülk-i mevrûs âbâ-i kirâmından ana intikal eyledi. Üstâdına aytdı ki bana bir pend ü
nasîhat eyle ki anıñla ‘âmil olam. ‘Âkıbetim hayr olub hâtemim sa’âdet üzerine olub
dünyâ ve âhiretde fazîhet yüzin görmeyim. Üstâdı aytdı ki âhiret endîşesinden gâfil
olma ve bir eylüğe ki vâsıl olasın şükr eyle ve göñlüni ağrâz-ı dünyevîye bağlama ve bir
nesne ki fevt ola anıñçün hasret yeme ve hergiz dâmen-i şermi elden koma ve kimseniñ
haremine kadem basma ve bir sözde ki saña menfa’at olmayub gayra mazarrat ola
söyleme ve salâh-ı nefsinçün fesâd-ı gayrı murâd ve maksûd edinme ve her kaçan ki bir
müşkil kâra ve hâdise-i düşvâra mübtelâ olasın sabr eyle ve kendü mâl ü menâline kâni’
olub kimseniñ emvâline tama’ eyleme. Ta ki bu hasâ’il vesâ’iliyle dünyâ ve âhiretde
müreffihü’l-hâl ve fâriğü’l-bâl olasın (dedi).”

Sonuç
Bu çalışmada ele alınan Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Enîsü’l-‘Ârifîn Tercümesi İranlı şair
Kâsım-ı Envâr’ın aynı isimli eserinin tercümesidir. Bir ahlak kitabı olan bu eserde akıl,
hikmet, cehalet, söz söyleme, dostluk ve sadakat, sabır ve acelecilik, iyi ve kötü huyluluk,
evlat terbiyesi, sırların saklanması, dünya hırsı gibi konular İslâmî anlayışa göre ideal olan
doğrultusunda açıklanmıştır. Cafer Çelebi bu eserde ahlakî birtakım meseleleri başta âyet,
hadis ve İslâm bilginlerinin sözleri olmak üzere Eski Yunan, Hint ve Çin bilginlerinin
görüşleri, Arap ve Fars atasözleri ile İslâm ve Türk tarihinden hikâye ve menkıbelerle
destekleyerek açıklamıştır. Hakkında daha önce herhangi bir çalışma yapılmamış bu eserin
bilimsel bir çalışmaya konu edilmesi hem Osmanlı dönemi ahlak kitapları literatürüne ait
bir eserin daha yakından tanınmasına hem de Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin nâsir kimliğinin
daha iyi anlaşılmasına imkân verecektir.
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BERİN TAŞAN’IN ŞİİRLERİ ÜZERİNE TEMATİK BİR İNCELEME
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Özet
Merzifonlu Şeyh Abdürrahim Rumî’nin on altıncı kuşaktan torunu olan Berin Taşan,
1928 yılında Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar cumhuriyet
savcısı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Berin Taşan, aynı zamanda şair
kimliğiyle tanınmaktadır. Şiirlerini Ellerim Gözlerim Yüreğim, Yüzünün Bir Yanında,
Önce, Şahdamarından adlı kitaplarda toplayan şairin İçerdeki Adam adlı tiyatro
oyunuyla birlikte biyografi türünde Merzifonlu Şeyh Abdürrahim Rumî ve hatıra türünde
Bir Tanığım Kalsın adlı kitapları vardır. Çeşitli dergi ve gazetelerde uzun yıllar boyunca
toplum, sanat ve edebiyata dair kaleme aldığı yazılar, Eğip Bükmeden Eğilip Bükülmeden
adlı kitapta topluca yayımlanmıştır. Yayımlandıkları ilk yıllardan itibaren edebiyat
çevrelerinin ilgisini çekmeyi başaran şiirleri hakkında, tanınmış birçok şair, yazar ve
eleştirmen tarafından olumlu yorumlar yapılmıştır. Şairin hayatı ve şiirleri çok sayıda
edebiyat tarihi ve antolojide, kısa da olsa yer almakla birlikte, şiirleri üzerine yapılan
incelemelerin sayısı yok denecek kadar azdır. Bu bildiride Berin Taşan’ın hayatı, sanatı
ve şiir kitapları ile ilgili bilgiler verildikten sonra şiirleri incelenerek şiirlerindeki
temalar tespit ve tasnif edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Berin Taşan, şiir, tema, bireysel temalar, toplumsal temalar.
Abstract
Berin Taşan, the sixteenth-generation grandson of Merzifonlu Şeyh Abdurrahim Rumi,
was born in Merzifon district of Amasya in 1928. Berin Taşan, who retired after serving
as public prosecutor for many years, is also known for his poet identity. The poet who
collected his poems in books called Ellerim, Gözlerim, Yüreğim, Yüzünün Bir Yanında,
Önce, Şahdamarından also has a theater book titled İçerdeki Adam with the books
written in biography (Merzifonlu Şeyh Abdurrahim Rumî) and memoir (Bir Tanığım
Kalsın) types and research works. The articles about society, art and literature that he
has wrote in various journals and newspapers for many years have been published
collectively in the book Eğip Bükmeden, Eğilip Bükülmeden. Many famous poets, writers
and critics have made favorable reviews about the poet’s poems that have succeeded in
attracting the attention of literary circles from the first years of their publication.
Although poet’s life and poetry take place in many literary histories and anthologies,
the number of analyses made on his poems is not enough. In this paper, first we will
give information about Berin Taşan’s life, art and poetry books and then we will analyse
his poems and try to identify and classify the themes in his poems.
Keywords: Berin Taşan, poem, theme, individual themes, social themes.

Fatih EKİCİ

1. Giriş
Berin Taşan, henüz ilk şiirlerini verdiği dönemde, devrin önemli şairlerinin ilgisini
çekerek iltifatlarını kazanmayı başarmış bir şairdir. İlk şiirleri belirli aralıklarla çeşitli
dergilerde yayımlanan şair, bu şiirlerini, daha sonra aralarına yenilerini de ekleyerek farklı
tarihlerde yayımlanan dört ayrı kitapta toplamıştır. Şiirlerinin, yayımlandıkları yıllarda
Sayfa | 130 devrin şairlerinde uyandırdığı ilgi bir yana, okuyucular cephesinde de büyük bir etki
bıraktığı, dostu Şadan Gökovalı tarafından aktarılan, aralarında geçen bir diyalogda
kendisini derin bir şekilde göstermektedir. Berin Taşan’ın Sinop Cezaevinde savcılık yaptığı
sırada onu ziyarete giden Gökovalı; şaire, şiirlerinden birini okur ve aralarında şu diyalog
geçer:
“- Birçok şiirimi ezbere bildiğini biliyorum ama bunu okumanın nedeni?
- Haberin yok mu, dedim. İstanbul’da intihar eden bir genç kızın üzerinde kimlik değil,
yürek cebinde senin bu üç dizen çıktı” (Gökovalı: E.T. 30.07.2018).

Şairliğinin ilk dönemlerinde, şiirlerinin edebiyat çevreleri ve edebiyatseverler tarafından
ilgiyle takip edildiği yukarıdaki alıntıdan da anlaşılan şairin, ilerleyen süreçte aynı etkiyi
bırakamadığı veya aynı ilgiyi bulamadığı görülür. Tarık Dursun K., bu durumu Taşan’ın “eski
ustalarla en yeniler arasına sıkışıp kalmış” olduğu şeklinde değerlendirse de meselenin farklı
yorumlara açık olduğu aşikârdır (alıntılayan Taşan, 1986: s. 121). Ancak bu durum, mevcut
bildirinin dışında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Taşan’ın şiirlerinin
karşılaştığı bu durum, kendisi ve şiirleri hakkında yazılanlar ve yapılan incelemelerde de
benzer bir tablo sergilemektedir. Öyle ki şiirlerinin verildiği ilk dönemlerde gazete ve
dergilerde kendisi ve şiirleri hakkında yazılanlar ile muhtelif edebiyat tarihleri ve antoloji
kitaplarında yer alan kısa tanıtım bölümleri dışında, şairin hayatı ve şiirleri üzerine
akademik anlamda çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu bildiride, Berin Taşan’ın şiirleri
tema açısından ele alınmaya çalışılarak örnekler üzerinden yorumlanacaktır. Ancak
bildirinin esasını oluşturan inceleme bölümüne geçmeden önce, şairin hayatı ve eserleri
hakkında genel bir bilgi vermek faydalı olacaktır.
2. Hayatı ve Eserleri
9 Kasım 1928 tarihinde Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğan şairin tam adı Nizameddin
Berin Taşan’dır. Babası Merzifon Tarihi adlı eserin yazarı Aziz Taşan, beş yaşındayken
kaybettiği annesi ise Lebibe Hanım’dır. Nizameddin adını, on altıncı kuşaktan büyük dedesi
olan ünlü mutasavvıf şair ve din adamı Merzifonlu Şeyh Abdürrahim Rumî’den (1390-1458)
almıştır.1 Şair Eyüp Sabri (1843-1867) büyük amcasıdır. İlkokulu Merzifon’da İstiklal
İlkokulunda (1934-1939), ortaokulu Niğde’de (1940-1943) ve liseyi Adana (1944-46) ile
Samsun’da (1946-47) okumuştur. 1947’de birincilikle girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden 1951 yılında mezun olmuş; sırasıyla İzmir, Şiran, Karaburun, Sinop gibi
yurdun farklı bölgelerinde otuz üç yıl boyunca cumhuriyet savcılığı yaptıktan sonra
Karşıyaka cumhuriyet başsavcılığı görevinden 1985’te emekliye ayrılmıştır. Emekliğinin
ardından hayatını İzmir Barosuna kayıtlı bir serbest avukat olarak sürdürmüştür. Meral
Hanım’la evli ve Dilek ile Korkut adlarında iki çocuğu olan şair, kızı Dilek Taşan Öktem’i
1995 yılında kaybetmiştir. Dil Derneğinin kurucu üyelerinden olan şair, yetmiş yaşında
Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından onur plaketiyle ödüllendirilmiş, aynı yıl adı
Karşıyaka’da bir sokağa verilmiştir. 2015 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrası yatağa

XV. yüzyılın ünlü mutasavvıf şair ve din adamı Merzifonlu Şeyh Abdürrahim Rumî’nin asıl adı
Abdürrahim Nizameddin’dir (Taşan, 1981: 91).
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mahkûm kalan Taşan, son yıllarda alzaymır tedavisi görmekteyken 18 Haziran 2018 günü
İzmir’de hayata gözlerini yummuştur.
“Bizden Sonra” adlı ilk şiiri, 1946 yılında Varlık dergisinde yayımlanan şairin, sonraki
yıllarda yazı ve şiirleri Yedigün, İstanbul, Kaynak, Fikirler, Edebiyat Dünyası, Yağmur ve
Toprak, Şairler Yaprağı, Yeni Ufuklar, Yeditepe, Dost, Yelken, İmece, Ataç, Forum, Soyut, Güney,
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Türk Dili, Çağdaş Türk Dili, Seçilmiş Hikâyeler, Toplum, Kıyı vb. çeşitli dergiler ile Pazar
Postası, Cumhuriyet, Vatan ve Yeni Asır gazetelerinin Sanat/Edebiyat sayfalarında
yayımlanmış, şiirleri çeşitli antolojilerde yer almıştır. İlk şiir kitabı Ellerim Gözlerim
Yüreğim, 1960 yılında İzmir’de Ressam Vedat Matbaasında, 1960-69 yılları arasında çeşitli
dergilerde yayımlanan şiirlerinden oluşan ikinci şiir kitabı Yüzünün Bir Yanında ise
Memleket Yayınları tarafından 1969’da Ankara’da yayımlanmıştır. Çoğunluğu önceki iki
kitabında yer alan şiirlerden oluşan üçüncü şiir kitabı Önce, 1986 yılında İstanbul’da Kent
Basımevi; seçilmiş şiirlerinin yer aldığı Şahdamarından adlı sonuncu şiir kitabı ise 2001’de
Toplum Yayınevi tarafından basılmıştır.2 Şairin ayrıca Sinop Cezaevinde infaz savcılığı
yaptığı dönem mahkûmlara oynatmak üzere kaleme aldığı İçerdeki Adam (1971) adlı bir
tiyatro eseri ile Cezaevinden Sonra (1964), Ağır Cezalı 300 Karar (1966), Merzifonlu Şeyh
Abdürrahim Rumî (1975) adlarında inceleme ve araştırma çalışmaları bulunmaktadır.
Taşan’ın anılarının yer aldığı, 2005’te yayımlanan Bir Tanığım Kalsın adlı hatıra kitabıyla
birlikte uzun yıllar boyunca çeşitli dergi ve gazetelerde kaleme aldığı toplum, sanat ve
edebiyata dair olan yazılarının toplandığı 2013 yılında yayımlanan son kitabı Eğip
Bükmeden, Eğilip Bükülmeden adlı kitabı da bulunmaktadır. (Bezirci ve Özer, 2003: 458;
Demirci: E.T. 12.06.2018; Tan, 2018: 111-112; Tunçağ: E.T. 20.08.2018).
3. Berin Taşan Şiirlerinin Tema Açısından İncelenmesi
Edebî metinler, edebiyat biliminin kendine ait ya da farklı disiplinlerin kaynaklarıyla
beslenerek ortaya koyduğu, birçok inceleme yöntemi ile ele alınabilir. Edebiyat biliminin
kendi inceleme yöntemlerinden biri sayılabilecek “tematik incelemelerde, şairin ele aldığı
konudaki ana duygu, yani şiirde ağır basan ya da şiire egemen olan duygular tespit edilir.”
(Karabulut, 2013: 10). Bu bölümde tematik inceleme yöntemi ile Berin Taşan’ın
şiirlerindeki baskın temalar tespit edilmeye çalışılarak örneklerle yorumlanacaktır. Tespit
edilen temalar muhtevaları bakımından bireysel ve toplumsal temalar olmak üzere iki ayrı
alt başlık altında ele alınacaktır.
3.1. Bireysel Temalar
Ölüm teması, çok eski çağlardan bu yana neredeyse her şairin ele aldığı genel temalardan
biridir. Berin Taşan’ın da en sık işlediği temalardan olan ölüm, şairin şiirlerinde farklı
şekillerde ele alınmıştır. Taşan’ın “Bizden Sonra”3 adlı ilk şiirinde, henüz on sekiz
yaşındayken bu temayı işlemesi, gençlik döneminde hayatı sorgulaması sonucu oluşan
ölüme karşı taşıdığı bakış açısından izler sunar. Şair, kendinden sonraki yaşama dair bir
tasavvur ve sorgulamada bulunur. Şiir, ölümden sonra da yeryüzünde her şeyin aynı şekilde
devam edeceğini vurgularken bir yandan hayatın güzelliğini de anlatır. Şair, ölüme karşı
olumsuz ya da korku dolu bir tavır takınmaz:
“Biz olmasak da içinde
Yine demir alacak vapurlar
Berin Taşan’ın Önce ve Şahdamarından adlı şiir kitaplarının kapak tasarımı, kendisi de bir şair olan
ve aynı zamanda grafik tasarımcısı yönüyle tanınan Sait Maden tarafından yapılmıştır.
3 Berin Taşan’ın bu şiiri, Melih Cevdet Anday’a ait aynı başlıklı şiirden etkilenerek yazılmıştır. Bu
anlamda Taşan’ın ilk şiirlerinde Garip Akımı’nın etkisinden söz etmek yanlış olmayacaktır.
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İnce ince yağacak yağmur
Zaman düşecek takvimlerden
Tutamadığımız kuşlar
Söğüt dallarını eğerken
Belki de kulaklarımız çınlamayacak
Radyoda Alişim söylenirken.
Yakamadığımız çoban ateşleri
Pırıl pırıl
Koştuğumuz yollardan
Nasıl gelecek nisan ayı
Nasıl?” (Taşan, 2001: 51).
Taşan’ın ölüme bakışı, başkalarının ölümü söz konusu olduğunda farklılaşır. Yakınlarının
ve ölümlerinden haberdar ya da ölümlerine şahit olduğu tanımadığı kişilerin ölümleri
karşısında ağıt havasında şiirler kaleme alır. Halk kültürünün ağır bastığı bu şiirlerden biri
olan “Elaslan Köprüsünden Geçemem” adlı şiirde kendi tarlasını sulamak için arktan gelen
suyun yolunu değiştiren Süleyman’dan ve onun bu hareketi sonucu İbrahim tarafından
öldürülmesi olayından bahsedilir. Süleyman’ın geride kalan beş çocuğu olduğu vurgulanır
ve “kahpe felek” söylemi yer bulur (Taşan, 2001: 21-22). “Amasya’nın Işıkları Yanmıyor”
adlı şiir, başlığın altında yer alan “1949 İlkbaharında Yeşilırmak Amasya’yı sele verip de
çekilirken kıyıda bir söğüt dalı üstünde gelinlik urbasıyla bir taze gelin cesedi bulundu.” haberi
ile başlar. Halk kültürünün kendisini yoğun olarak gösterdiği bu şiir de bir ağıt havasında
ve yer yer şairin dilinden, yer yer de ölen gelinin dilinden seslenir. Gelinin ve Yeşilırmak’ın
onunla birlikte aldığı diğer canların ölümü işlenir (Taşan, 1960: 36-38). Ağıt havası taşıdığı
görülen bu iki şiire ek olarak, başlığında “ağıt” ifadesini içeren üç şiirinde daha ölüm
temasını işler. Bunlardan “Ağıt” başlıklı şiir, “Amasya’nın Işıkları Yanmıyor” adlı şiire benzer
bir şekilde bir ölüm haberi ile başlar. Bu haber, Şiran’ın Sadık köyünden doğum yapmak için
şehre götürülmek istenen yeni bir gelinin karlı yollar geçit vermeyince yolda can
verdiğinden bahseder. Şiran’da cumhuriyet savcılığı yaptığı bilinen Taşan, muhtemelen bu
ölümün tahkikatını yapmış ve sonrasında şair kimliğinin verdiği imkân ile duygularını başlığıyla uyumlu bir şekilde- ağıt havasında dizelere dökmüştür. Bu şiirde ölüm teması ile
birlikte, bölgenin geri kalmışlığına ve doktor, ebe bulunmamasına dair bir toplumsal eleştiri
de yer alır. Ancak bu eleştiri, yerini umuda bırakır ve gelecekte yurdun geri kalmış tüm
bölgelerinin doktorlara kavuşacağı, “güllerin açacağından” bahsedilir (Taşan, 1969: 22-24).
“Nezih’e Ağıt” ve “Dilek İçin Ağıt” şiirleri ise şairin yakınlarının ölümü üzerine yazdığı
şiirlerdir. “Nezih’e Ağıt”ta bahsedilen Nezih, muhtemelen şairin kardeşidir. Şiir başlığının
altında yer alan ölüm ve doğum tarihlerinden 18 yaşında öldüğü anlaşılan Nezih’e şair ağıt
olarak şu dörtlüğü yazmıştır:
“Okul arkadaşların geçiyor
Zili çalacak mısın Nezih?
Yemeğe başlayamıyoruz
Daha kalacak mısın Nezih?” (Taşan, 1960: 48)
Nezih’in ölüm yılı olan 1958 yılında yazılan şiirde şair, onun ölümünü kabullenemediğini
hissettirir. “Dilek İçin Ağıt” şiiri ise acıların en büyüklerinden olduğu söylenen evlat acının
şaire yazdırdığı bir şiirdir. Taşan’ın 1995 yılında kaybettiği kızı Dilek Taşan Öktem için aynı
yıl yazdığı bu şiir, kızının hastanedeki son günlerinden olduğu anlaşılan bir tasvirle başlar
ve mutlu çocukluk anılarının özlemle anılmasıyla devam eder. Şiirin en son bendinde şair
kızının doğum ve ölümünü şu şekilde birlikte verir:
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“Küçükyalı’da
Denize bakan bir odada
Bir mayıs bahar bayramında geldin
Ondan emeğe saygın
Çiçekler gibi açması gözlerinin.
Yoğun bakım odasından
Aralık ayının on dokuzunda
Yağmurlarla gittin.” (Taşan, 2001: 62-63)
Taşan, birçok şiirinde ölüm temasını yukarıda yer alan şiirlerindekine benzer bir şekilde
ele almakla birlikte “Kan Zaman Aşımını Keser” adlı şiirinde ölüme farklı yaklaşır. Bu
şiirinde ölümü, -muhtemelen savcılığını yaptığı bir davada- kurulan sahte bir düzenin
sonunu getiren bir çözüm aracı olarak olumlu bir şekilde değerlendirir:
“Avukatlar, düzme belgeler, yalancı şahitler
Hepsi tamam sanıyordun
Yalnız bir şey var unuttun
Kan zaman aşımını keser.” (Taşan, 1969: 17)
Berin Taşan’ın şiirlerinde ölüm temasından sonra en çok işlenen bireysel temalardan biri
özlemdir. Memleketi Merzifon’dan henüz on üç yaşındayken ayrılan ve yurdun çeşitli
bölgelerinde eğitim gördükten sonra yine farklı şehirlerde cumhuriyet savcısı olarak görev
yapan Taşan’ın şiirlerindeki özlem temasını, çoğunlukla bu gerekçelerin ortaya çıkardığı
gurbet olgusu besler.
İlk görev yeri olan İzmir’den ayrıldıktan sonra görev yaptığı Şiran’da 1956 yılında
yazdığı “Şiran’dan Haber” adlı şiiri, geride bıraktığı sevgilisine duyduğu özlemi dile getirir.
Şiirin başlarında İzmir’den kalkan gemilerin acele etmesini, sevdiğinin mektubunu
kendisine çok geçmeden ulaştırmasını dileyen şair, şiirinin sonlarında ise sevgilisine
seslenerek son altı dizede şunları söyler:
“Dönülmez bir yer değil Şiran
Durmaz uçar bu kuş bir gün kafesinden
Bir gün yine tutacağım ellerinden
Uzanıp gözlerinden öpeceğim
Bir sen böyle beklerken güzelsin
Bir sen canım, bir sen gülüm, bir sen sevdiğim.” (Taşan, 1960: 14-15)
1953’te yazılan “Rüzgârda Şarkılar” şiirinin ikinci bölümü ve 1961 tarihli “Gözlerine
Doğru” şiirleri de sevgiliye duyulan özlemi ve bekleyişi işler. Şiran sonrasında tekrar İzmir’e
dönen Taşan, 1965 yılında Sinop Cezaevi Savcılığı’na gönderilir. “Baban Sinop’ta Dilek” adlı
şiir bu dönem, 1965 yılında yazılan ve iki yaşındaki kızı Dilek’e duyduğu özlemi ifade eden
bir şiirdir:
“Cama vuruyor Dilek
Elinden yere düştü bebek
Baban gelecek Dilek.” (Taşan, 1986: 51)
“Cümlenizden”, “Tuzpazarı Hamamı”, “Bir Motorlu Trenle Geçtim Üzerinden” ve
“Merzifon” şiirleri şairin memleket ve çocukluk özleminin birlikte yer aldığı şiirlerdir. Bu
şiirlerde memleket özlemi, çocukluk yıllarına ait hatıralar ve tasvirlerle kendisine yer bulur.
Merzifon ve köyleri, geçmişte kalmış kişiler, olaylar akıcı bir dille yer yer öyküleştirilerek
anılır.
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Önce adlı şiir kitabında “Deniz Kenarında”, daha sonra yayımlanan Şahdamarından’da ise
“Deniz Kıyısında” adıyla küçük değişikliklere uğrayarak yer alan şiirde, şairin çok küçük
yaşlarda kaybettiği annesine duyduğu özlem işlenir:
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“Deniz kıyısında eski bir evin
Taşlığına uzansam ikindi güneşinde
Senelerce uyurum
Uyandıran olmazsa
Annemin yüzünü belki görürüm
O kadar özlemişim kimse uyandırmasa
Deniz kıyısında eski bir evin
Güneş vuran penceresi önünde.” (Taşan, 2001: 46)
Berin Taşan’ın şiirlerinde çocuklar ayrı bir yer tutar. “Memleketimde Çocuklar” şiirinde
yurdun farklı coğrafyalarından çocuk tasvirleri sunularak çocuk ve memleket sevgisi
birlikte verilir. Kızından bahsettiği şiirlerden biri olan “Kızımın Elindeki Kalem”de şair,
toplumsal eleştiri de yapar ve kızı Dilek üzerinden şimdiki çocukların geleceğe umutla
bakmak için güven verdiklerini ifade eder. Halk kültürüne ait deyimler içeren ve mani
tarzında yazılmış, tek bir dörtlükten ibaret olan “Çocuk” şiirinde çocuk tasviri yapılır.
Şiirin ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren aşk teması, şiirde en çok işlenen temalardan
biri olmuş evrensel bir temadır. Berin Taşan’ın özellikle ilk şiirleri aşk temalı şiirlerdir. En
tanınmış şiirlerinden biri olan “Aç Kapıyı Ben Geldim” ve “Haydi” adlı şiirlerde sevilene
seslenen şair, ilan-ı aşk ile birlikte aşkına karşılık beklediğini bir davet ya da kabul edilme
arzusuyla dile getirir. Şairin aşk temalı şiirleri genellikle imge yoğunluğu fazla olan
şiirlerdir. “Rüzgârda Şarkılar”, “Zor”, “Korku”, “Adına” gibi şiirler de bunlardandır. “Aşk” adlı
üç dizelik şiiri, şairin en bilindik şiirlerinden biridir. Giriş’te bahsedilen şiir de bu şiirdir:
“Ben biliyorsun aşk için geldim
Biliyorsun, ne dediysem çıktı
Sarıl kır kemiklerimi, yine kaynar.” (Taşan, 2001: 54)
Taşan’ın şiirlerinde, yukarıdaki bireysel temalar dışında, çok fazla örneği bulunmamakla
birlikte yolculuk ve yalnızlık temaları da işlenmiştir. Bu temaları taşıyan şiirlerine; “Saat
Yedi Buçuktur”, “Dalgakıran”, “İzmir’den Yazıyorum”, “Kendimden Bahsediyorum”,
“Dağlara Karşı” adlı şiirler örnek olarak gösterilebilir.
3.2. Toplumsal Temalar
Berin Taşan’ın ilk şiirleri -bir kısmı yukarıda da anılan- çoğunluğu bireysel temalara
sahip şiirlerdir. Nitekim 1960 yılında yayımlanan ilk şiir kitabı Ellerim, Gözlerim, Yüreğim’de
yer alan şiirlerin çoğu bireysel içeriklidir. 1960 yılından sonra yayımlanan şiirlerinde ise
tersi bir durum söz konusudur. Bu dönemden sonra şiirlerinin büyük çoğunluğu toplumsal
temalar etrafında şekillenir ve bireysel temalar yok denecek kadar azdır. Konak
Belediyesinin 2010 yılında adına düzenlediği bir anma programında yaptığı konuşmada,
kendisi de şiirlerini değerlendirirken onları toplumsal yönüyle ele alır ve “bütün şiirlerinin
memleketin sorunları üzerine” olduğunu ifade eder. Aynı toplantıda ünlü bir şair olmak
adına hiçbir çabasının olmadığını belirttikten sonra şiirlerinin muhtevasına etki eden
gerekçeyi ve kendini ait gördüğü edebî muhiti şu sözlerle açıklar: “Ancak memleketimin
dertlerini dert edinmekte hep iddialı oldum. Toplumcu, devrimci edebiyatın temsilcisi oldum.”
(Taşan, E.T.: 05.09.2018). Taşan’ın toplumsal içerikli şiirleri ayrı alt başlıklar yerine bu
başlık altında, içeriklerinin yakınlığı dikkate alınarak gruplandırılmış şekilde ele alınacaktır.
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“Memleketin Hâli” şiirinde Taşan, ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla
tasvir ederken memleketi sürülmüş bir tarlaya benzetir ve her tohumun daha toprağa
düşemeden bir karga ya da köstebek tarafından kapılmak üzere beklendiğini söyler. Ancak
bu duruma inat, istenilen mahsul için yılmadan, yorulmadan çalışılması gerektiğini ifade
eder.
“Sürülmüş tarla gibi memleket
Her tohumun başında, bir karga, bir köstebek
Toprağa düşmeden havada kapacaklar.
Ne korkup tohumu gömmek toprağa
Ne kırılmak, ne kaçmak
İnatla, severek dokumak kumaşı
Kuşa kurda anlata anlata.” (Taşan, 1969: 19)
“Karabasan” şiirinde de şair benzer bir şekilde ülkenin, toplumun içinde bulunduğu
durumu kendi bakış açısıyla yine benzetmelerle ele alır. Güneşi kapatan bir karabulut ya da
Viyana dönüşünden bu yana göğsümüzün üstünde oturan bir karabasan şeklinde tarif ettiği
olumsuzluğa sebebiyet veren kaynakları korkak olarak görür ve bir gün ortadan
kalkacaklarına dair taşıdığı umudu sezdirir. “Bir Uçtan Bir Uca Memleketim” şiiri de benzer
olumsuz durumların benzetmeler yoluyla anlatıldığı başka bir şiirdir. “Duraktan Durağa”
şiirinde şaire ait biyografik unsurlarla birlikte, hayatı boyunca yaşadığı olumsuzluklar
özetle işlenir, toplumsal eleştiriler yoğun ve açık bir şekilde yer alır. “Yurdumun Akan
Sularına”da şair, milletin parasını, arazisini haksız bir şekilde edinen müteahhitleri ve bu
haksızlıklardan haberi olmadan günlük hayatını sürdüren sıradan insanları eleştirir.
Önce’de “İçine Kapanmış Koca Ülke” adıyla yayımladığı şiirini Şahdamarından’da “Mustafa
Kemal Gelecek Diye” başlığıyla değiştiren Taşan, bu şiirinin yazım tarihi olarak 10 Kasım
1980’i not düşmüştür. Şiirde ülkenin çaresiz bir şekilde Atatürk’ü beklediği ifade edilir:
“İçine kapanmış koca ülke
İnce bir yorgan altında
Tir tir titriyor
Lambası kısık
Kapısı aralık
Mustafa Kemal gelecek diye.” (Taşan, 2001: 17).
“Boğaziçi’nden” şiirinde ülkenin içinde bulunduğu hâle üzülenlerin fayda getirmeyen
eylemlerine yönelik bir eleştiri vardır. Bu kişilerden yılmamaları, korkmamaları, doğru
bildiklerini açıkça ifade etmeleri istenir.
“Marifet, kadehi buğulandırıp buğulandırıp
Boğaz’a karşı kaldırmak değil,
Vatanın selameti namına oturup
İçlenip içlenip ağlamak değil
Yazmak, okumak, konuşmak
Başını derde sokuyorsa eğer
Yorganı başına çekip usulca
Adres bırakmadan kaybolmak değil.” (Taşan, 1986: 77).
Taşan’ın şiirleri arasında ideolojik yaklaşımının açıkça işlendiği çok sayıda şiir görülür.
Siyasi içerikli şiirlerinden “İki Süngüden Birisi” 27 Mayıs Darbesi’ni alkışlayan ve dönemin
hükûmetine karşı derin nefret duygusunun hâkim olduğu bir şiirdir. “Sonunu Görmek
İçin”de (1977), 1 Mayıs 1977’de yaşanan kanlı olaylar örnekler ve hikâyeler üzerinden
ağıtlaştırılarak anlatılır. Bu şiirde intikam duygusu güçlü bir şekilde kendisini gösterir.
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“İskelenin Ucunda Martılar” (1976), şiirin yazıldığı dönemki iktidara “direniş”in övgüsü ve
buna karşı gerçekleştirilen çeşitli uygulamaların martılar üzerinden eleştirisidir. “Elini Ver”,
Gencelli’de yapılması planlanan termik santrale karşı yapılacak bir protesto mitingine
daveti ve muhalefeti içerir. “Biraz Daha” ve “Bırakıp Gitmek Yok” şiirlerinde ise şair, benzer
görüşleri taşıdığı kitleye her ne olursa olsun umutlarını yitirmemeleri ve hesap sormak için
beklemeleri, asla pes edip terk-i diyar eylememelerini telkin eder.
“Güneşte” şiirinde ekin paralarını eğlence mekânlarında yiyen ağanın oğluna,
“Uzaktan”da ise şairin pencereden izlediği komşularının lüks yaşamına karşı hayret dolu bir
eleştiri yer alır.
Türk Dil Kurumunun dernek dönemi ve Dil Derneğinin kurucu üyesi olan Berin Taşan;
“Dilimiz, Türkçemiz, Şiirimiz” şiirinde 12 Eylül Darbesi sonrası kurulan yönetimin Türk Dil
Kurumunun statüsünü değiştirmesine duyduğu kızgınlığı dile getirir. Şiirin ithaf bölümünde
“Atatürk’ün Türk Dil Kurumunu Yıkanlara” ifadesi yer alır. Bu şiirde Türkçe hassasiyeti
karşıtlıklarıyla ele alınarak tabiat vb. farklı olgular üzerinden işlenir.
Sonuç
Hukukçu şair Berin Taşan, şiirlerini verdiği dönem yıldızı parlamış ancak ilerleyen
dönemde belirli bir çevre dışında fazla ilgi görememiş bir şairdir. Bunda evrenseli
yakaladığı bireysel temaları terk ederek ideolojik yönü ağır basan toplumsal temalara
yönelmesinin ve yerel kalmasının büyük etkisi vardır. Şiirlerinde işlenen bireysel temalar
arasında ölüm, özlem, aşk, çocuk, yalnızlık, yolculuk temaları öne çıkar. Halk kültürü ögeleri;
şiirlerinde dil, üslup, içerik ve hatta biçim üzerinde yoğun bir şekilde yer bulur. Ölüm
temasının işlendiği şiirler, çoğunlukla ağıt formatında kendini gösterir. Erken yaşta gurbete
çıkan şair, memleket özlemi ile birlikte sevgiliye ve erken yaşta kaybettiği annesine
duyduğu özlemi şiirlerinde işler. Toplumsal temalı şiirleri daha çok siyasal eleştiri içerikli
ideolojik, muhalif bakış açısına sahip şiirlerdir. Bu şiirlerde çoğunlukla memleket meseleleri
ele alınır ve olumsuzluklara karşı mücadeleci, umut veren bir bakış sezilir. İnançlı bir
kişiliğe sahip olduğu bilinen şair, bireysel temalarında ölüm, mesafelerin yol açtığı özlem
vb. konularda hiçbir zaman ilahi kudrete isyan göstermezken toplumsal meselelerde
yönetim ve şahıslara karşı eleştirilerinde isyan, başkaldırı, direniş, nefret ve intikam
duygularını taşır.
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Özet
Mihrî Hatun, 15. Yüzyıl Divan şairlerindendir. Amasyalı Kadı Hasan’ın kızı olup
kültürlü bir ortamda yetişmiştir. Şehzade Bayezid ve Şehzade Ahmed dönemlerinde
Amasya’da ilim ve şiir meclislerinde bulunmuş, şairlerle latife ve atışmaları olmuş
nüktedan bir şairdir. Tezkirelerde şairlik yönü övülmüş, zarafet ve ahlâk güzelliği ile
kaynaklarda yer almıştır. Türkçe bir Divanı vardır. Şairliği ve hayatı ile Türk
edebiyatında dikkati çeken Mihrî Hatun, çeşitli nazım şekilleri kaleme almış;
şiirlerinde coşkun tabiatı ve “pakize” edasıyla tanınmıştır. Mihrî’nin klasik
edebiyatımızın teşekkül ve tekâmülünde önemli bir payı vardır.
Mihrî‘nin şiirlerinde belli oranda dinî muhteva da görülür. Çeşitli dinî kavram, tabir ve
düşünce Divanda yer almıştır. O şiirlerinde dualara da yer vermiş; kendilerine kaside
sunduğu makam sahiplerine ve sevdiği bazı kişilere çeşitli şekillerde dua ifadeleri
yazmıştır. Kimi isimler geçtiğinde Arapça belli dua kalıpları yazmış, bazen de umumî
olarak bütün insanlar için güzel isteklerini Cenab-ı Allah’a arz etmiştir. Dualarında
şairane eda ile, yalvaran samimî bir kul üslûbunu mezc etmiştir.
Bu bildiride öncelikle Divanda dinî muhteva taşıyan ifadeler ve dua anlamına gelen
her metin derlenip toplanacaktır. Daha sonra bunlar, konularına ve şekil özelliklerine
göre tasnif edilip yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mihrî Divanı, dinî muhteva, dua.
Abstract
Mihri Hatun is one of the divan poets of 15. century. She is the daughter of Kadı Hasan
of Amasya and she lived in an intellectual atmosphere. She participated to the
gatherings of poetry and science in the times of Şehzade Beyazıd and Şehzade Ahmet.
She is a jesting poet who did battle of words with other poets and mocked them. Her
poetry was praised in "tezkire"s and she took place in the sources with her elegance
and moral beauty. She has a Turkish divan. She as a poet who attracted attention with
her poetship and life in Turkish literature, used various styles and she was known by
her "pakize" manner and her enthusiastic nature in her poems. She had an important
role in foundation and development of our classic literature. Religious content is seen
in Mihri's poems. Various religious concepts, terms and ideas took place in her divan.
She also gave place to prayers in her poems and wrote expressions of prayers in
various styles to office holders and people she loved who she presented kasides.
About some names she wrote known prayer expressions and sometimes she
presented her good wishes to God for all humanity. She united her poetic style and a
begging, sincere, servant of God style in her poems. In this paper first every
expressions which has a religous content and every text which can be interpreted as a
prayer will be gathered then they will be clategorised according to their subjects and
styles and will be interpreted.
Keywords: Divan of Mihri, religious context, prayer.
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Hayatı
Divanını yayımlayan Mehmet Arslan’ın, hayatıyla ilgili çeşitli kaynaklardan yaptığı
araştırmalara göre (Arslan, 2007:29-42) biyografisine dair özet bilgiler şunlardır:
Tahminen 1456-1460 yılları arasında Amasya’da doğmuştur. Gümüşlüoğullarından
Şeyh Pîr İlyas Şücaaddîn-i Halvetî (v.1410)’nin soyundan olup babası Belâyî mahlasıyla
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vesilesiyle dinî bilgilerini de ilerletmiştir. Bilgi ve zekâsıyla genç yaşta çevresindekilerin
dikkatini çekmiş, Amasya’da şehzade olarak bulunan Bayezid’in şiir meclisine girmeyi
başarmıştır. Şehzadenin 1481 yılında padişah olması üzerine, Amasya’da 31 yıl valilik
yapan Şehzade Ahmed’in edebî meclislerinde yer almış, pek çok şair ve devlet adamıyla
tanışmış; şiir ve musikiyi seven şehzadenin beğendiği şairlerden olmuştur. Mihrî Hatun bu
yıllarda dinî ve edebî sohbetlere katılıyor, şiirlerini kaleme alıyor ve bu meclislerin aranan
kişisi oluyordu. Şehzade Ahmed’e tebrik mahiyetinde 10 tane kaside sunmuş, onun için
başka manzumeler de yazmıştır. Kendi evinde de şiir meclisleri düzenleyen Mihrî, şairlerle
mülâtafa ve müşâarelerde bulunmuştur. Âşık Çelebi’ye göre şiirlerinde nâ-mahrem sözler
bulunsa da, onlar “hayz-ı ricâl” kabilinden sayılmıştır. Hiç evlenmemiş olmasına değinen
tezkireler, iffet ve ismetini koruduğunu da belirtirler.
Hayatında bir İstanbul yolculuğu yaptığı muhtemel olan Mihrî, hep Amasya’da yaşamış
ve 1512’den sonraki bir tarihte bu şehirde vefat etmiştir. Kabri büyük dedesi Pir
Şucaaddin İlyas’ın Amasya’daki türbesindedir.
Mihrî’nin Divanı ve Dinî Muhteva
Yaklaşık 700 yıllık Osmanlı edebiyatı döneminin sayılı kadın şairlerden olan Amasyalı
Mihrî Hatun, klasik şiirin kuruluşunda önemli katkısı olmuş ve daha çok maddî aşkı
işlemiş başarılı şairlerimizdendir. Döneminde erkeklerin boy gösterdiği şiir meclislerinde
bulunmuş, onlarla söz yarıştırmış; duygu ve düşüncelerini rahatlıkla söyleme cesareti
bulmuştur. Mihrî’nin şiirlerinin genel teması aşktır. Divan şiirinin o dönemde kabul görüp
benimsenmiş yaygın anlayış ve yorumlarını kullanarak âşık rolünü (veya halini) iyi temsil
etmiş, sevgiliye olanca samimiyeti ve hisleriyle hitap etmiştir. Erkek şairlerin sevgili için
söylediklerinin aynısını o, gönlündeki yâr için dile getirmiştir. Sade ve kolay anlaşılır bir
dille kaleme aldığı gazelleri sanki bir erkek şair kaleme almış gibidir. O devrin şartlarında
çok açık bir duyguyla aşkını yazan Mihrî hem âşık, hem maşuk kimliğiyle şiir dilini
oluşturmaya çalışmış (Arslan, 2007: 48), çift taraflı bir hayal yükümlülüğünü üstlenmiştir.
“Âşıkâne ve merdâne” şiirleriyle ilgili yorum yapan kaynaklar arasında onu çok başarılı
bulan da orta seviyede gören de vardır (Erünsal, 2005: 37).
Mehmet Arslan’ın tespitlerine göre Divan 17 Kaside, 210 gazel, 1 Müstezâd, 9 murabba,
1 Tahmis, 1 Terci-i Bend, 2 Mesnevi, 7 Müfred ihtiva etmektedir. Yayımlanan Divanda,
naşirin ikinci bir eser olarak kabul ettiği 461 beyitlik bir Tazarru’-nâme de bulunmaktadır.
Şiirlerin temasını genel olarak aşk konusu oluşturmakla birlikte eserde, Divan şiirinin
genel karakteristiğine uygun olarak dinî muhteva da görülmekte, din ve ahlâka ilişkin pek
çok kelime yer almaktadır. Tevhide dair konu ve kavramlarla, doğrudan dinî mana taşıyan
ifade ve kelimeler daha çok gazellerin dışındaki nazım şekillerinde bulunmakta, gazellerde
ise aşk kavramı bağlamında din ve dinî düşünce ile ilişkilendirilebilecek çok sayıda
kelimeye rastlanmaktadır. Bunlar arasında C. Hakk’ın isimleri ve hamd ibareleri,
peygamber isimleri, melek adları, inanç ve ibadete ilişkin terimler, ahlâkî kavramlar,
nasihat ve dua ibareleri sayılabilir.
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Tevhîde İlişkin Muhteva
Divandaki ilk kaside Kur’ân-ı Kerîmden iktibas edilen (Muhammed 47/19) “lâ-ilâhe
illallâh” redifli olup tamamen dinî içeriğe sahiptir. 20 beyitlik kaside kelime-i tevhidin ilk
kısmını tekrarlayarak devam eder. Gönülde bismillâh ve lâ-ilâhe illallâh’ın kudretinin
yazıldığı, tevhid kelimesinin doğru yolu gösterdiği, bütün dünyaya şöhretinin yayıldığı,
bunun sohbetinin âşıkların gönüllerini şereflendirdiği, hasta gönüllere sıhhat verdiği, Sayfa | 141
kişiyi Hakk’a yaklaştırdığı, kıyamete kadar nevbetinin vurulacağı, nurunun kalplerdeki
zulmeti gidereceği, O’na itaatin kalbi gıll ü gıştan temizleyeceği, hikmetinin âşıklara sırları
göstereceği, heybetinin her zaman insanı titreteceği, lezzetinin can dimağını dolduracağı,
kisvetinin ehl-i tevhide devlet tacı olduğu, şefkatinin mücrimleri cehennemden çıkaracağı,
gece gündüz Hakk’ı zikretmek gerektiği vs. yazılmıştır:
Yazdı cân levhasında bismillâh/Kudret-i lâ ilâhe illallâh
Gösterür toğrı yol bi-hamdillâh/Himmet-i lâ ilâhe illallâh
Dü-cihâna tolı durur lâ-şek/Şöhret-i lâ ilâhe illallâh
............................................
İrgürür haste dillere sıhhat/Şerbet-i lâ ilâhe illallâh
İledür Hakk’a seni bir demde/Kurbet-i lâ ilâhe illallâh
Urulur tâ olunca yevm-i kıyâm/Nevbet-i lâ ilâhe illallâh
.................................
Cân demâğın tolu mükerrer ider/Lezzet-i lâ ilâhe illallâh
Ehl-i tevhîde tâc-ı devletdür/Kisvet-i lâ ilâhe illallâh
Gice gündüz dilünde zikr eyle/Âdet-i lâ ilâhe illallâh
29 beyitlik Der-Tevhîd-i Bârî Azze ve Celle başlıklı 1 no’lu mesnevide Cenab-ı Hak’la
ilgili sıfatlar yazılıp yüceliği anlatılmış; O’na kulluğa ilişkin davranışlar tavsiye edilmiş,
ibadet ve ahlâka dair öğütler verilmiştir. Nefisten, tevbe ve afdan bahsedilmiş, sonunda
dua edilmiştir:
(Elf) Evvel ol Ahaddur bî-zevâl/Birliğine yokdur anun kîl ü kâl
(Bâ) Bekâ oldur cihânda bî-gümân/Hak buyurdı “Küllü men aleyhâ fân”
(Tâ) Ta’âlallâh yaratdı âlemi/Anda mevcûd itdi cümle âdemi
.............................................
(Zâ-i) Zinhâr ol dalâletden berî/Bulmak istersen behişt içre yeri
(Sin) Seni döğüp sögene kıl du’â/Tâ şefî’ ola Resûl-i Kibriyâ
(Şın) Şefî’ olmak dilersen ger Resûl/İlm-i tevhîd ile dâ’im yoldaş ol
........................................
(Nûn) Ne dil ile kılam medhün beyân/Sen şehün medhünde âciz her lisân
(Hâ) Hemân ey Hayy-i Rabbü’l-âlemîn/Fazluna sığınmışumdur ben hemîn
(Lâmelif) Lâ dimezem noksânuma/Afvunı eyle şefî’ noksânuma
(Yâ) Yaratdun beni ey Rabbü’l-enâm/Rahmetüni umaram yevmü’l-kıyâm
Amasya valisi Şehzade Ahmed’e ithafen yazılan kasidenin bazı beyitleri C. Hakk’ın
tabiata gösterdiği lütufların tasviri şeklindedir:
Benzedüp bâğ-ı cihânı yine firdevse bugün
Eyledi lâle ile gülşeni cennât-ı na’îm
Eser-i lutfı ile eyledi her bâğı behişt
Çün nazar itdi gülistâna bu dem Rabb-i Kerîm
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Yine nakş itdi gülistândaki her bir varaka
Yed-i kudretle bugün gör yine Nakkâş-ı Kadîm
Gülşenün her tarafı serv-i sehî oldı yine
Virdi hoş zevk u safâ cân u cihâna nitekim (K.10/3,5,6,8)
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Kaside ve kısa mesnevilerde Yaratıcının birliği ve sıfatlarına dair muhtevanın dışında
gazellerde de yer yer O’ndan bahsedildiği, çeşitli vesilelerle adının geçtiği görülmektedir.
Şair özellikle dinî bilgi vermeyi amaçlamasa da duygu ve düşüncesini Yaratıcı ile
irtibatlayarak anlatma gereği duyar. Bu bazen kelâmî bir konuyla ilişkili olarak, bazen de
aşk konusu ile ilintili olarak yazılır:
Yine eyyâm-ı bahâr irdi bezendi her diyâr
Kıldı âfâkı şükûfeyle müzeyyen Kird-gâr
Nice nakş itdi gör ol nakkâş sun’ından yine
Her dıraht-ı hâmdan gösterdi bir rûy-ı nigâr (G. 53/1,2)
Gönül geçmez hevâdan Allah Allâh
Usanmaz dil-rubâdan Allah Allâh
Dün ü gün dilberün kûyına vardum
Geçilmez mübtelâdan Allah Allâh
Ya vasl it dilbere yâ lutf it öldür
Beni kurtar belâdan Allah Allâh (G.164/1,2,6)
Yine Hak Taalâ’nın sanat ve kudretini gösterir nitelikte farklı şiirlerde beyitler yer alır:
Her levha-i berg üzre nice dürlü kalemler
Yazdı yüri kıl kudret-i Nakkâşı temâşâ (K.5/3)
Hâl-i zebân ile derilüp Hakk’ı zikr ider
Gülşenler içre murğ-ı hezârân hezârdur (K. 13/6)
Aşkun sanemâ çün yed-i kudret dile yazdı
Başuma belâ vü gamı hecrün bile yazdı (G.198/1)
Duâ Muhtevalı Beyitler
Divanda dua niteliğinde çok sayıda beyit vardır. Mihrî kaside ve terci-i bendlerinde
şiirini ithaf ettiği devlet büyüğüne, gazellerinde ise farklı kişilere dua eder; bazen de
kendisi için Yaratıcı’ya yalvarır. Mihrî’nin makam sahiplerine yaptığı dualar, genellikle
kişinin uzun yaşaması, o makamda ebediyyen kalması, kavuşulan bayram günlerinin kutlu
olması, huzur ve saadet içinde ömrünü geçirmesi, gecesinin Kadir gecesi, gündüzünün de
bayram günleri gibi olması vs. hususlar içindir. Kasidelerde dua bölümüne geçilirken
Divan şiirinde yerleşmiş bir kural olarak “lâfı ko, sözi uzatma, duâya başla, duâ âdetdür
vs.” gibi belirli yaygın söz kalıpları kullanıldığı halde (Dilçin, 2000: 194), Mihrî bunları
kullanmadan doğrudan dua ibaresini yazar. Daha çok da Amasya valisi Şehzade Ahmed
için yaptığı dualar şöyledir:
Îd-i adhâsın mübârek kılsun ol Hayy-i Kadîm
Devlet-i rif’atde virsün ömr-i câvidân ana (K.4/17)
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Kimdür ol Sultân Ahmed ibni Sultân Bâyezîd
Gicesi kadr olsun anun dâ’imâ gündüzü îd
Kimdür ol Sultân Ahmed ibni Sultân Bâyezîd
Saltanat tahtında olsun haşre dek ömri mezîd (Terci-i bend I/7, II/14)
Aynı manzumenin III. ve IV bendleri tamamen dua olup şehzadenin padişah olması, Âl-i Sayfa | 143
Osman’ın en bilineni (a’lem) olması, gölgesinin üstlerinden kalkmaması, şâd olması, cihan
halkına mahrem olması, dostlarının mutlu olması, düşmanlarının elem çekmesi, kendisinin
her dem devlet ile olması, devrinde insanların hoşnut olması, her zaman kâmrân olması,
cemal güneşinin tutulmaması, ömür ağacının yaprağının düşmemesi şeklinde temenniler
içermektedir:
Ey şeh-i devrân hemîşe halka mîr-i a’zam ol
Haşre dek her dem cihân rûyında şâh-ı âlem ol
Irmasun Hak üstümüzden ol hümâ-fer sâyeni
Devlet ü rif’atle bu halk-ı cihâna mahrem ol
Dostlarun her dem cihân rûyında olsun şâd-mân
Dâ’imâ düşmenlerün çeksün elem sen bî-gam ol (Terci-i bend III/15,17,19)
Geldüğünce savm u îd ey şâh-ı devrân her zamân
Ol serîr-i saltanat tahtında her dem şâd-mân
Gelmesün cânâ cemâlün âfitâbına küsûf
İrmesün ömrün dırahtı bergine bâd-ı hazân (Terci-i bend IV/22,26)
Yine Şehzade Ahmed’e yazdığı dualarda ikbalinin zevale ermemesini, cihan beylerinin
ona hizmetçi olmasını, bayramının mübarek olmasını, Hızır aleyhisselâmın kendisine
rehber olmasını, şehzadenin kendisine yardımcı olup böylece Allah’ın da ona “nazar”
etmesini dilemiştir. Ömrünün devlet ile beraber, bayramının mübarek olması, devrinde
fakirlerin ve bütün insanların nimetlerinden yararlanması isteği de duaları arasındadır:
Sen Müşterî-cenâba şehâ gelmesün zevâl
Niteki âfitâb semâda süvârdur
Eyyâm-ı devletünde cihân beğleri gelüp
Tursun tapunda hidmet içün her ki vardur (K.13/16,19)
Îdüni itsün mübârek ol Kerîm-i lâ-yezâl
Geldüğince nev-bahâr oldukca bu gül-zâr gül (K.12/28)
Rehber Hızır olup sana virsün İlâhî Hak
Bin ömr ile cihânda hezârân saltanat (K.7/19)
Mihri üftâdeye rahmunla şehâ eyle nazar
Eyleye sana nazar haşre dek ol Hayy ü Alîm (K.10/19)
Ömrünü kılsun cihânda devlet ile müstedâm
Îdüni itsün mübârek ol Kerîm-i Lâ-yezâl
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Devletün devrinde bulsun her gedâ izzet müdâm
Ni’metün hânından alsunlar cihân halkı nevâl (K.11/20,21)
Muhtemelen Şehzade Ahmed’in maiyyetinde geziye çıktığı Lâdik yaylalarını överken
“emîr” diye hitap ettiği valiye Hudâ’nın yardımcı olmasını dilemiştir:
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Kerem kânıdur ol şehler emîri
Ki toprakdan götürdi her fakîri
Hudâ olsun İlâhî dest-gîri
Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik (Murabba 3/25)
Mihrî, benzer duaları diğer şehzadeler için de yapmıştır. Kaside 2’de şehzade iken
Bayezid’e, kaside 14, 16’da şehzade Süleyman’a aynı temennileri içeren çokça dualı
beyitler yazmıştır.
Bunların dışında Mihrî’nin bazı duaları kendisi için, sevgili için ve herkes için yapılmış
ve yazılmıştır. Meselâ sevgiliden ayrı olmama isteğini Allah’a yöneltmiştir:
Ayru düşdüğüm habîbümden Hudâ göstermesün
Olduğum serv-i bülendümden cüdâ göstermesün (G.181/1)
İki âlemde yârinden İlâhî
Ayırma Mihri’yi Perverdigârum (G.104/5)
Rabbinden namertlere muhtaç olmamayı istemiştir:
Kimse cihânda müdde’îye boynın egmesün
Muhtâc itme Mihrî’yi yâ Rab muhannede (G.147/8)
Sevgilinin insaflı olması onun duaları arasındadır:
Ol cefâ-hû yârüme yâ Rabb sen insâf vir
Âşık u sâdık kademler itdüği âh aşkına (G.163/2)
Eğer vuslat olamıyorsa bari ölüp belâdan kurtulsun diye de düşünmüştür:
Ya vasl it dilbere yâ lutf it öldür
Beni kurtar belâdan Allah Allâh (G.164/6)
Sevgiliden hakaret görse de yine onun ömrüne duacıdır:
Şîrîn lebiyle ağzuna söğmiş i Mihrî yâr
Ömri çoğ olsun el götür imdi du’âlar it (G.8/5)
Dökülen göz yaşlarından sevgiliye zarar gelmemesi istenir:
İlâhî gülşen-i hüsnin gözüm yaşıyla sen sakla
Tolupdur gerçi âhumdan zemîn ü âsumân âteş (G.66/4)
Mihrî’nin kimi duaları hiç kimsenin kendisi gibi olmaması, derde düşmemesi, sıkıntı
görmemesi içindir:
Her dem olmasun İlâhî âh u efgân kimseye
Mahrem olmasun cihânda zâr u giryân kimseye (G.171/1)
Olmasun ağyâr ile yâri İlâhî kimsenün
Artmasun günden güne derd ile âhı kimsenün
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Giceler ney gibi nâlân eylerem gündüz fiğân
Olmasun bencileyin hâli İlâhî kimsenün (G.80/1,2)
Hastalar ölmeyip sıhhat bulsun, kimse düşmanlık etmesin:
Bir bendesine düşmen işin yâri itmesün
Bir haste sıhhat ister iken cânı gitmesün (G.119/1)
Mihrî’nin 132. gazeli herkesin iyiliğini isteyen dua mahiyetindedir:
Kimseler bencileyin aşka giriftâr olmasun
Kimsenün bencileyin sevdüği ağyâr olmasun
Kimsenünü yâri gözinden dûr olup yâd olmasun
Kimseler gam hânesinde çâr u nâ-çâr olmasun
Kimseler dil-haste olup düşmesün yârdan cüdâ
Kimsenün şehrinde âlem gözine târ olmasun
Kimselerün gül gibi yâri yüzine gülmesün
Kimseler bülbül gibi feryâd idüp zâr olmasun
Dilerem Hak Hazretinden Mihrî gibi dostum
Gice gündüz zâri kıl yârün sana yâr olmasun
Divanda Mihrî’nin az sayıda bedduası da olup aşk konusu ile ilgili olarak yazılmışlardır.
O kendisini yârinden ayırana kötü dua eder:
Her ki yârümden ayırur beni yâ Rab dilerem
Ömri az olsun u dünyâda dükensün kepeği (G.202/5)
Aşk derdine düşmesine sebep olan kişiye çok kötü konuşmazsa da, yine kendisi gibi
cefalı birine tutulmasını ister:
Beni âzâde iken aşka giriftâr itdün
Göreyin sen de benüm gibi giriftâr olasın
Bed-du’â itmezem ammâ ki Hudâ’dan dilerem
Bir senün gibi cefâ-kâra hevâ-dâr olasın (G.120/6,8)
Mihrî aşkındaki samimiyetini göstermek için, eğer bundan vazgeçerse yüzünün
kıbleden dönmesini ve gözünün çıkmasını dilemiştir:
Döndürürsem yüz yüzünden kıbleden dönsün yüzüm
Senden ayruğa nazar kılsa dirüm çıksun gözüm
Seni sevelden behey kâfir sana budur sözüm
Sâdıkam yolunda ben Allâh hakkıçün beğüm (Murabba 6/4)
Mihrî kendi döneminin şairi Güvâhî’ye latife yollu beddua etmiş, aşk derdine düşmesini
istemiştir:
Cihân içinde bir hûba Güvâhî/Seni Hak mübtelâ kılsun İlâhî
Takup boynuna zülfi rîsmânın/Zenehdânında kılsun sana çâhı
Yakup cânun fetîlin gam şebinde/Uyarsun âlemün bir mihr ü mâhı
Demâdem su yerine kanun içsün/Kemân-ebrûlarun çeşmi siyâhı
Ser-i zülfine ber-dâr itsün âhir/Seni bir hüsn ilinün pâdişâhı (G.188/1,3,4,6,7)
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Öğütler
Divanda yer yer nasihat olarak “şunu yap, bunu yapma” üslûbuyla bazı öğüt
cümlelerine rastlanır. Mihrî’nin öğütleri bazen kendine, bazen “ey dil” hitabıyla bütün
herkese, bazen de zahide yapılmıştır. Mihrî, tevhid konulu 1. mesnevisinde çok açık olarak
dinî-ahlâkî nasihatler vermiştir. Allah’ın emirlerine uymak gerektiği, İblis’e yoldaş
Sayfa | 146 olmamak gerektiği, şefaate ulaşmak için kötü söyleyene bile güzel söylemek gerektiği
öğütlenmiştir. Devamla “Nefsine karşı dur, fakirlere hor bakma, zulmü âdet edinme, daima
ağlayarak nefsin elinden kurtul, gönlünü gafletten uyandır, dosdoğru ol, tevbe et, gafil
olma” şeklindeki öğütler, adeta bir vaiz edasıyla onun insanlar için beslediği iyilik
temennileridir:
(Dâl) devlet bulmak istersen i kul
Emrile ol pâdişâhun her dem ol
(Râ-i) Râhın gözle güm-râh olmağıl
Kıl hazer iblîse hem-râh olmağıl
(Sin) Seni döğüp söğene kıl du’â
Tâ şefî’ ola Resûl-i Kibriyâ
(Dâd) zıdd ol nefsün ile her nefes
Geçmesün ömrün cihân içre abes
(Gayn) Gafletden uyar gönül gözin
Tâ göresin şüphesiz cennet yüzin
(Kâf) Ger tağlarca eylersen günâh
Tevbe kılsan afv eder anı İlâh
(Lâm) Lîkin tevbeyi terk itmegil
Gaflet uyhusıyla gâfil yatmağıl
Gazellerindeki öğütleri ise dinî manada farz-haram denklemine göre değil de, kısmen
ahlâkî anlamları da içerecek şekilde, aşk ve dilber bağlamında “âşık olma, sevgiliye
bağlanma, onun için canını verme, ömrü ganimet bilip güzel geçirme, hayattan keyif alma,
gafil olmama” tavsiyelerini içerir. Aşk-içki-dilber konusundaki ifadelerin öğüt/nasihat
sayılması, onların tasavvufî anlamda yorumlanmasıyla mümkündür. Mihrî’nin ayrıca
ahlâkla ilgili olarak sabırlı olma, cefalara katlanma, kanaatkâr olma, geçici güzelliklere
aldanmama manalarında yazdığı öğütleri de vardır.
Sevgiliye ilişkin öğütleri de aşk, sabır ve aşırı fedakârlık tavsiyelidir:
Ey dil hemîşe cevr ü cefâya tahammül it
Sanma cihânda her kişinün belâsı yok (G.76/9)
Vasl istersen i dil dilber gamıyla hurrem ol
Kimseyi gûş itme benüm böyle pendüm var iken (G.128/6)
Ganîmet gör dem-i ömri sarıl bir nazenîn ile
Cihân ağyârdan hâlî olıcak tuymasun nâşî
Hevâ-yı aşka yoldaş ol dilersen bulasın vahdet
İdinme kendüne mahrem dil-i bî-aşk yoldaşı (G.200/3,6)
Cânı vir yâr eşiğinde gel i dil sâdık isen
Âşık oldur ki anun toprağa kanın karalar (G.25/5)
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Ömrüni hoş geçür ki geçer Mihrî devr-i gül
Dirsin ki kanı bülbüli yâ nev-bahâr gül (G.96/7)
Mihrî, sevgili arayan kişilere bunun yolunun ne olduğunu söyleyip gafil olmamalarını
öğütler:
Ger size cânân gerekse cân virün cânân bulun
Gâfil olman mübtelâlar işbu pendümden benüm (G.100/5)
Mihrî’nin kendine (herkese) ahlâkî anlamda tavsiyeleri de vardır. İnsanların, sadece
dışı güzel fani varlıklara aldanmamalarını ister:
Görüp bu hûb u zîbâyı i Mihrî sakın aldanma
Olur bu hûbluğun lâ-büd zevâli yakın aldanma
Görürüsün günde bin kerre anun ahlâkın aldanma (Tahmis 6)
Kanaate dair öğütlerinde açlığa karşı kanaat duygusu tavsiye edilmiş, böylece gaybın
sırlarına ulaşılacağı söylenmiştir:
Nefsüni ten hânesinde çek kanâ’at küncine
Kim seni esrâr-ı gayba irgüre bu açlık (G.77/3)
Mihrî’nin zahidlere öğütü âşıkları kınamama ve içki konusunda riyakâr olmama, irfan
sahibi olma, başkasına merhametli, kendine sert olma tenbihlerini içerir:
Yüri bezm-i harâbâta inen ta’n eyleme zâhid
Sen özüni kayur halkun günâhın ağlama zâhid
Günâhı kimsenün senden sorulmaz söyleme zâhid
Şarâb-ı la’l-i dilberden beni men’ eyleme zâhid
Sana ne her kişi her ne iderse kendü cânına (Tahmis 2)
Efsâne ile zâhid künc-i riyâda kalma
Gam-nâk cân u dilden mül def’ ider belâ bil (G.95/4)
Hırka-i irfândan it zâhid başuna tâclık
Ger dilersen görmeyesin tâ ebed muhtâclık
Nice bir nâ-hak yere kanlar dökersin zulm ile
Var ise aklun gel eyle nefsüne Haccâclık (G.77/1,5)
Hac sevabı almak için Mihrî’nin insanlara tavsiyesi gönlü kırık bir kişiyi ziyaret
etmektir:
Sevâb-ı hacc bulam dirsen eylegil cânâ
Şikeste hâtırunun gönlinün ziyâretini (G.206/4)
Muhtelif Dinî Konular
Mihrî yukarda verilen örneklerden başka, muhtelif dinî kavram, terim ve konulara da
değinmiş veya onları şiirine malzeme yapmış, zihnindeki düşünce ve duyguyu anlatmaya
çalışmıştır. Aşkını anlatırken dinin çok farklı meselelerini veya dinle ilişkili kelimeleri
kullanmaktadır. Şair aşk konusunda samimidir. İhlâs ve samimiyet dinin de isteği bir
konudur:
Mihrüni gönlümde muhkem tutmışam hak söylerem
Sıdk ile Mansûr-veş urgana gelmişlerdenüz (G.64/3)
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Aşk derdi insana yüce kudret sahibinin takdiriyle gelir:
Aşkun sanemâ çün yed-i kudret dile yazdı
Başuma belâ vü gam u hecrün bile yazdı (G.198/1)
Aşk İlâhî sırlardan bir sırdır, ondaki irfanı cahiller bilemezler:
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Aşk bir sırr-ı İlâhîdür ne bilsün mübtedi
Hamdü lillâh Mihrî câhilden bu irfân gizlidür (G.41/10)
Sevgilinin cemali Mushaf gibi güzeldir, onu Sure-i Nûr gibi okumalıdır:
Mushaf-ı hüsnini gördüm çü okı Sûre-i Nûr
Mihri âşıklara âlemde bu fal az açılur (G.34/6)
Onun sureti âşıklar için cami, kaşları mihrap mesabesinde olup cemalindeki hatlar
Mushaf’taki harflerin çizgileri gibidir:
Mushafında hüsnünün cânâ hatun i’râbdur
Sûretün uşşâka câmi’ kaşlarun mihrâbdur
Âsitânuna nice yüz sürmesün leyl ü nehâr
Ehl-i aşkun secde-gâhı kıblesi ol bâbdur (G.50/1,2)
Aşk yolunda her fedakârlığı yaparken başkasından utanılmamalı, bu yolda can bile
verilmelidir:
Âşık isen aşk yolında saklama nâmûs u âr
Cehd idüp bu yolda cân vir yohsa elden gitdi yâr (G.43/1)
Dili virdüm yalınuz sanma sana cân biledür
Dil nedür cân dahi cânâ sana kurbân biledür (G.36/1)
Sevgili, âşığından güzelliğine hayran olmasını istediğinde âşık buna başüstüne
demelidir. Hatta Ka’be gibi kabul ettiği mekânının sıdk ile tavaf edilmesi gerekir; bir
kurban gerektiği söylendiğinde de bu isteğe itaatle uyulmalıdır:
Didi dilber hüsnümün hayrânı ol didüm be-ser
Didi her dem aşkumun giryânı ol didüm be-ser
Didi Ka’be kûyumun itsen tavâfın sıdk ile
Îd-i vaslımun hemân kurbânı ol didüm be-ser (G.38/1,2)
Daha bunlar gibi aşk-sevgili bağlamında yazılan çok sayıda beyitte anlatılanların bir
şekilde dinî konularla alâkası vardır. Şair aşk ile ilgili ne söylese, bunu din alanındaki bir
emir veya fazilet ile ilişkilendirerek vermektedir. Aşk konusunda ortaya konan bir
davranışı anlatırken, dindeki bir güzelliği yorumla da olsa konuya ekleyerek ona adeta
kutsallık atfetmektedir. Âşığın sevgilinin yüzüne odaklanması mihrapta secde etme ile
ilişkilendirildiği gibi, âşığın sevgili uğruna canını vermesi, dinde Allah için kesilen kurban
konusu ile, âşığa sevgiliden bir nasibin ulaşması da onun sermayesi olan güzelliğinin
zekâtının kendisine verilmesi isteği ile ifade edilir:
Gelmişem hüsnün zekâtından ki şey’-lillâh idem
Sanma bir dervîş cânâ nâna gelmişlerdenüz (G.64/5)
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Bir sanem eğnine almış sîm ü zer kaftânlar
Yaraşur yolında kurbân olsa yüz bin cânlar (G.26/1)
Ka’be-i hüsnini çünkim bize itdürdi tavâf
Eyledüm bir dil ile cânumı kurbân bu gice (G.143/8)
Dinimizde sabrın ecri çok büyüktür. İnsan başına gelen her belâya sabretmelidir. Hele Sayfa | 149
âşık olunca iki ihtimalden biri sabırdır:
Didiler lâzım durur uşşâka sabr u yâ sefer
İmdi ey Mihrî hemân terk-i diyâr eğler beni (G.192/7)
Mihrî’nin bir gazeli yine aşk bağlamında haremeyn terimleri ile doludur. Âşığın
gönlünün hep sevgiliye yönelmesini, Mekke’de hac farizasını îfa edenlerin mukaddes
mekânlara, hatta Ka’be’nin sahibine olan iştiyaklarına benzetmiş ve sanki hacı tasviri
yapmıştır:
Ka’be yüzinde nûrı görüp didi Ahmed’e
Müzdüne virelüm salavâtı Muhammed’e
İtdi harîm-i kûyını uşşâk-ı dil makâm
Bâb-ı selâm oldı işiği muvahhide
İster gönül ki kûyını her dem tavâf ide
Dîdâr’irer mücâvir olanlar çü Mekke’de
Merve hakı safâsın anun ol bilür hemân
Aşkı yolında sıdk ile kurbân-ı cân ide
İhrâm itdüm eğnime aşkı libâsını
Yeter cihânda cübbe de cennet de hulle de
Dil teşnesine zemzem-i la’lin irürmese
Hâr-ı cefâda ölmiş idüm ben beriyyede
Mihrî süreli yüzin işiğüne dostum
Kalmadı meyli dahi cinân-ı muhallede (G.168)
Şair, başkalarının sözü ile yârinden uzaklaştığını belirtirken şeytana uyup yanlış
yaptığını, şeytanın insanı imandan çıkarmaya çalıştığı hakikatini dile getirmiştir:
Müdde’î sözi ile elden çıkardum yâri âh
Her ki şeytana uyar elbette îmândan çıkar (G.39/7)
Âşığa iyi muamele edilmesi ve rakîbin sözüne uyulmama uyarısı yapılırken, şiirde onun
benzetileni olarak kullanılan İblis’in yalancılığı da belirtilerek verilir:
Yıkma gönlin âşıkun uyma rakîbe dostum
Çün bilürsin sözi İblîsün yalandur lâ-cerem (G.106/8)
Alim cahil farkını, Mihrî aşk üzerinden belirler. Ona göre alim güzelleri sevendir, cahil
ise sevmeyendir:
Dânâ odur ki hûblara zâhid gönül vire
Nâdân odur ki sevmedi mahbûbı dünyede (G.147/7)
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Dilberin bölgesinden kovulmamayı isteyen şair, oranın çok değerli olduğunu
belirtirken, Ka’be’ye yüz sürenin hiçbir günahının kalmayacağı bilgisiyle inandırıcı olmaya
çalışmıştır:
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Âsitânından beni men’ itme nâsıh dilberün
Ka’beye yüz süricek kalmaz günâhı kimsenün (G.80/3)
Âşık olan kişi gamlı ve dert sahibi olduğu kadar, kâmil bir mü’min gibi yüreği
merhametle dolu olan insandır, hoşgörüsü çoktur. Mihrî, bir gazelinde “hoş görelim”
redifini kullanmış; bunu hem dünyayı ve hayatı sevme anlamında hem de kendisine
yapılan haksızlıkları affedip bağışlama hoşgörüsüyle yapmıştır:
Rakîbi kendüye mahrem idindi âşıkı yâd
Ol anun ile hoş olsun biz anı hoş görelüm
Ne gül kalur ne ho bülbül ne nev-bahâr u hazân
Cihân ile gel e Mihrî bu cânı hoş görelüm (G.111/4,5)
Mihrî’nin ahlâki ve tasavvufî manalar taşıyan beyitleri de vardır. Divanın 16. Gazeli
dervişlik edasıyla söylenmiştir. Mihrî, gam köşesinde yere serili keçeyle dost olarak onu
vefalı bir enîs kabul ettiğini, soğuk kış günlerinde halvethanesinde onunla ısındığını
belirtmiştir. Beyitler Mihrî’nin, bir derviş hayatı yaşamasa da buna benzer inzivalı
günlerinin geçtiği ihtimalini düşündürtmektedir:
Künc-i gam vîrânesinde şimdi yârümdür nemed
Sâye-bânum mahremüm âlemde varumdur nemed
Ben gedâ hâline hem-derd olmadı illâ ki bu
İzz ü câhum hem-demüm hem şehriyârümdür nemed
Ten enîs olmışdur andan ayru olmaz bir nefes
Sevdügüm yârüm vefâ-dârum nigârumdur nemed
Kış güninde gâh gâh esdükce bâd-ı zemherîr
Hâne-i halvet-gehümde germ nârumdur nemed
Ey felek Mihrî siyeh-pûş itdün ise gam mıdur
Kâlebe cem’ olmadın rûh ihtiyârumdur nemed
Mihrî kendisine yapılan cefaların karşılığını yarın alacağını belirterek ahiret inancına
telmihte bulunmuştur:
Ha bugün cevr u cefân ile beni öldüresin
Yarın elüm olur a hele girîbânunda (G.154/2)
Bugünün yarını olduğunu, kişilerin yaptığı kötülüklerden kendilerine ancak yüz karalığı
kalacağını belirtirken de yine ahireti hatırlatır:
Bu güni bahâr ise vü yarını hazândur
Kendüye kalur her kişinün yüzi karası (G.190/5)
Mihrî, karşılıklı şiirler yazarak şakalaştığı şair Makâmî’nin kendisine iltifatlı bir gazel
yazması üzerine, ona mukabil yazdığı gazelde bu iltifatların doğru olmadığını ve şahsına
bühtan edildiğini belirtip “Şairler yapmadıkları şeyleri söylerler” (Şu’ara26/226) ayetine
telmihte bulunmuştur:
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Bühtânlar eylemiş bize ra’nâ deyü hatîb
Şâ’irlerün birincisi gâyet yalancıdur (G.51/2)
***
Görüldüğü gibi, Mihrî Divanı dinî bilgilerden ve dinî terminolojiden uzak değildir.
Sadece dinî mahiyette yazdığı şiirleri mahduttur. Mesnevî ve bazı kasidelerinde dinî
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muhteva, tevhid ve biraz da nasihat konusu etrafında yoğunlaşmıştır. Gazellerinde bazı
ahlâkî güzelliklere yer vermiş; ağırlıklı olarak da aşk-sevgili bağlamında dinî bilgileri
kullanmıştır. Şiirlerinde ayet ve hadislerden iktibas pek görülmüyorsa da, şiirlerini bu
kaynaklardan neş’et eden İslâmî ilimlerle inşa etmiştir. Şiirlerindeki dinî kelimeler daha
ziyade İslâm ahlâkının güzelliklerini, İslâm tarihinde yer alan mukaddes isimleri, inanç ve
ibadete ilişkin bilgileri yansıtır. Sadece aşk duygusunu işlediğini düşündüğümüz pek çok
beyitte de bazı dinî esaslar kendini hissettirir. Beyitlerdeki manalara yoğunlaşıldığında
Mihrî’nin şiirinin dokusunda dinî muhtevanın belli oranda yer aldığı fark edilecektir.
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Özet
Amasya, Azerbaycan’dan göçlerle beslenen merkezlerden birisidir. Azerbaycan’dan göç
eden pek çok âlim Amasya’ya yerleşmiştir. Bunlardan birisi de Hafız Mehmed
Sebateddin Efendi’dir. Sebâtî mahlası ile şiirler yazan Hafız Mehmed Efendi aynı
zamanda İsmail Siraceddin Şirvânî’nin türbedarıdır. Türbeli Hafız diye ünlü olan şair
Amasya’ya geldikten sonra Mir Hamza Nigârî’nin öğrencisi olmuştur. Şair, 1848’de
Azerbaycan’ın Şeki şehrinin Kutkaşın beldesinde doğmuştur. Bir süre Erzurum’da
ikamet itmiştir. Orada eğitiminin bir kısmını tamamlamış ve Amasya’ya gelmiştir. Kısa
sayılabilecek ömründe bir divan yazıp bastırabilmiştir. 1901 yılında Amasya’da vefat
eden şairin bir divanı mevcuttur. Bu divanı 1890’da İstanbul’da Mahmud Bey
Matbaasında basılmıştır. Özellikle tarih düşürme konusunda kendisini kanıtlayan şair,
pek çok yer ve kişi ile ilgili tarih düşürmüştür. II. Abdülhamid Devrinde yenilenen pek
çok binanın ve mezar taşının tarihlerini Sebâtî düşürmüştür.
Sebâtî’nin sanat anlayışının bir kez daha ele alınacağı bu çalışmamızda onun bilinmeyen
yönleri yeni kaynaklarla ortaya konacaktır. Azerbaycan’da basılan ancak Türkiye’de
yayınlanmamış olan bazı kaynaklardan onun hayatının karanlıkta kalan yönleri
aydınlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Amasya, Azerbaycan, Sebâtî, tarih manzumesi.
Abstract
Amasya is one of the centers of migration from Azerbaijan. Many scholars who
emigrated from Azerbaijan settled in Amasya. One of these was Hafiz Mehmed
Sebateddin Efendi. Hafiz Mehmed Efendi, who wrote poems with the nickname Sebati,
is also the tomb guard of Ismail Siraceddin Shirvani. After coming to Amasya, the
famous poet named Türbeli Hafız, he became a student of Mir Hamza Nigari. The poet
was born in 1848 in the Kutkasin district of the Şeki city of Azerbaijan. He has been
living in Erzurum for a while. There he completed some of his education and came to
Amasya. He could write down a divan in his short life.
This divan was printed in 1890 in Mahmud Bey Matba in İstanbul. The poet, who has
proved himself especially in the case of history reduction, has wrote the history of many
places and people. Sabâtî wrote the history of many buildings and tombs that were
renovated during the reign of Abdülhamid II.
In this work, in which the understanding of Sebasti's art will be taken once more, its
unknown aspects will be revealed with new sources. Published in Azerbaijan will be
illuminated in the dark, but the remaining aspects of her life from some sources that are
not published in Turkey.
Keywords: Amasya, Azerbaycan, Sebâtî, history poem.
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Giriş
1. Hafız Mehmed Sebateddin
(Doğumu 1264(1848) Azerbaycan/Kutkaşın1 (?), Ölümü 1320(1901)Amasya).
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Amasya binlerce yıllık tarihinde dünyanın pekçok yerinden âlimler ve şairler
ağırlamıştır. Azerbaycan’dan gelip bu şehirde ilim öğrenen, âlim olan, müderrislik
yapan ve şair olan yüzlerce isim sayılabilir. Bunlardan birisi de Hafız Mehmed
Sebateddin Efendi’dir.
Sebâtî’nin babası, Azerbaycan’ın Şirvan bölgesi, Şeki kazası, Kutkaşın
nahiyesinden olan Abdulkerim Efendi bin Hacı Mikail, Kars’a göç etmiş ve konumuz
olan şair Sebâtî burada 1848’de doğmuştur.
Şairin Kutkaşın’da veya Erzurum’da doğduğunu iddia eden kaynaklar da vardır.
Amasya Tarihi yazarı Hüseyin Hüsameddin Yasar ve Hüma-yı Arş yazarı Fahreddin
Ağabalî, Kars haricinde doğduğunu söylerler. Ancak bu kaynaklarda doğum tarihi
üç-dört yaş eksik hesaplanmaktadır. Yasar, Erzurum doğumlu (C. 8, 77-78) derken;
Ağabalî, Kutkaşın doğumlu (Rıhtım, 2015: 155) demektedir. Bizim tahminimiz, şair,
İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın dediği gibi Kars’ta doğmuştur (İnan, C.3, 1988:
1681) ve bir süre sonra ailesi ile birlikte Erzurum’a, oradan da gençliğinde kardeşi
ile birlikte Amasya’ya göç etmiştir.
Sebâtî, Azerbaycan’ın Kutkaşın kentinden Rus zulmünden kaçan bir ailenin
çocuğu olarak Kars’ta doğmuş, üç-dört yaşlarında Erzurum’a geçmiş, daha sonra da
burada tahsilinin ilk bölümünü tamamlayıp kardeşi ile Amasya’ya göçmüştür.
Azerbaycan Türklerinin pek çoğunun izlediği bu göç yolu onun da hayatının ilk
sıkıntısı olmuştur.
Amasya’da İsmail Şirvânî türbedârı olarak başladığı görevi sonradan bu türbenin
camiye çevrilmesiyle müezzinliğe dönmüştür. Sesinin güzelliği ile tüm Amasya’yı
hayran bırakan Sebâtî, aynı zamanda yakışıklı olması (Hakverdioğlu, (basım
aşamasında): 16) ile de dillere ün salmıştır. Zekâsı ile Mir Hamza Nigârî’ye de
kendisini sevdiren şair, ondan dersler almıştır. Bu dersler Mir Hamza’nın oğlu Sirâcî
vefat edince kesilmiştir. Bu arada İsmail Şirvânî’nin damadı İsa Efendi’den derslere
başlayan şair onun da beğenisini kazanmıştır.
İsa Efendi’ye olan sevgisini o, öldükten sonra ele aldığımız tarih manzumesi ile
ifade etmiş ve samimi bir vefâ örneği göstermiştir.
Sebâtî, genç yaşta vefat eden şairin ilk eşinden üç çocuğu olmuştur. Bunların ikisi
kız biri erkektir. İkinci eşinden de üç erkek çocuğu olmuştur. 54-55 yaşlarında
öldüğü tahmin edilen şair, öleceğini tahmin edip gömüleceği yeri İsmail Şirvânî
Türbesi karşısına kazdırmış ve aynı hafta içinde vefat etmiştir. Doğumu 1264(1848)
Azerbaycan/Kutkaşın (?), Ölümü 1320(1901) Amasya.

1

Azerbaycan’da bugün bu şehir Şeki şehrine bağlı, Gabala/ Kebele adını almıştır.

Hafız Mehmed Sebateddin ve Bir Tarih Manzumesi

Sebâtî Azerbaycan, Kars, Erzurum, Amasya hattında yetişen ve hayatı
menkıbeleşen müstesna şahsiyetlerden birisidir. Onun bugün unutulan şairlik
yönünü hatırlatmak ve yeni yetişen nesle onu tanıtmak önemli bir görevdir.
Şairin divanı hakkında iki çalışma mevcuttur: Adem Çalışkan (2017) tarafından
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seçmeler ve Nahihan Koç (2006) tarafından yapılan Yüksek Lisans tezi.
2. Divanı ve Divanındaki Eksik Mazumeleri
Nüshalar: Beyazıt Kütüphanesi matbu eserler bölümü 5737 numaraya kayıtlı
baskı nüsha, Beyazıt kütüphanesi K.26974 numaraya kayıtlı ikinci bir nüsha ile
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi İbnü’l-Emin koleksiyonu 000575
numaraya kayıtlı bir nüsha daha bulunmaktadır. Bu üç nüsha da h.1309’da Mahmud
Bey Matbaası’nda yapılan baskıdandır.
Biz bu çalışmamızda şahsî kütüphanemizde bulunan “Dersaadet, (Mahmûd Bey)
Matba‘ası- Bâb-ı ‘Âlî Civârında Ebu’s-Su‘ûd, Caddesinde Numara 37,1307.”baskısını
esas aldık.
Mürettep divan özelliği gösteren eser, 194 Türkçe, 11 Farsça şiir içermektedir.
Toplam 205 şiir vardır. Sebâtî, şiirlerinde aruzun Remel, Hezec, Recez, Muzâri,
Münserih ve Mütekârib bahirlerinin kalıplarını kullanmıştır. Sebâtî Divanı’nda, biri
başda üçü de sonda olmak üzere dört adet takriz vardır. Divana girmemiş üç tarih
manzumesi de dâhil edilince 208 şiiri olduğu anlaşılmaktadır. Bir şiirini hece ölçüsü
ile yazmıştır (109. şiir)2. Eser, 1307 yılında tamamlanmıştır:

Ey æebâtî tab‘ına târîò-i cevher-dârdur
Óamdü li’llâh vermede hem şevú-i tâm âåârımuz3(1307)
II. Abdülhamid Han’ın yardımları ile basılma tarihi ise 1309’dur:

Sâyesinde sîma-i ‘Abdülóamîd Òânuñ müdâm
Neşr olup ùutsun dem-â-dem Rûm u Şâm âåârımuz
Şair, eserinin basımında kendisine yardımlarını esirgemeyen padişaha bir övgü
şiiri yazarak teşekkür etmiştir:

Muôaffer úıl İlâhî dûd-mân-ı Âl-i ‘Oåmânı
Òuãûãân ‘abd-i maúbûlüñ olan Sulùân Óamîd Òânı (Dua-yı Padişah/6)
Divanda Bulunmayan Şiirleri:
Sebâtî’nin divanın dışında kalan üç şiiri daha vardır. Birincisi, Pîr İlyas
Hazretlerinin türbe-i şerîfine söylenmiş olan manzumedir.

Divandaki şiirlerin nazım şekilleri, kalıpları, türleri, dil ve üslûbu, edebî sanatları ile ilgili Adem
Çalışkan’ın Sebâtî ve Divânı’ndan Seçmeler çalışmasına bakılabilir. Bu çalışmada Çalışkan, ayrıca
Sebâtî Divanı’nın din ve tasavvuf açısından bir tahlilini de sunmuştur.
3 Divanın son şiiri olan bu tarih manzumesinde şair, eserin tamamlanış tarihini yazmıştır. Son beyitte
“cevher-dâr” demekle hesabın sadece noktalı (cevherî) harflerle yapılacağını belirtmiştir. Nitekim
“şevú-i tâm âåârımuz” kısmının sadece noktalı harfleri hesaplandığında 1307 tarihi elde
edilmektedir.
2
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Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün
Òüdâ taòtında Şâh ‘Abdülóamîdi pâyidâr itsün
‘Umûmı itmede sîr-âb dem-â-dem âb-ı iósânı
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Òuãuãiyle bu dergâh-ı mu‘allâ Pîr İlyâsı
İdüp ióyâ ser-â-pâ böylece ol bâni-i åânî
Ôuhûr itdi rumûz-ı evliyâ taòt-ı úubâbı hem
Ki üç úubbe içinde setr olundı úuùb-ı rabbânî
N’ola ol sâ‘i-i òayrâtı òayr ile be-kâm eyle
Úabûl it dergehinde òizmet-i ‘Abdülóamîd Òânı
æebâtî bir ‘adet ùaró it çıúar bu mıãra‘-ı târîò
Tamâm oldı bu cây-ı dil-güşâ bâ-‘avn-i Rabbânî4
Divanda bulunmayan ikinci manzume Bâyezid Paşa Camiinin tamiri için yazılan
tarih kitabesidir.

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
Âb u tâbı úalmamışdı böyle ma‘bed-òânenüñ
Geldi maôhar ebr-i raómet tek buña aúıtdı âb
äû gibi ‘ömr-i ùavîli Óaú naãîb itsün aña
Çünki úıldı bunca sa‘y-i àayreti bî-irtiyâb
Dâòil ü òâriçde aãlâ koymadı fersûde yer
Bâni-i åânî åevâbın eyledi ol iktisâb
Ben daòi n’ola æebâtî söylesem târîòini
Raómet olsun rûó-ı bânîye disün kim içe âb5

Bu çıkarmalı bir tarihtir. Şair, bir ‘adet ve “çıkar” kelimelerini bir üst dizede söyleyip ikinci dizenin
ebced hesabıyla toplamından bir çıkarmak gerektiğini îmâ etmektedir. Nitekim, “Tamâm oldı bu câyı dil-güşâ bâ-‘avn-i Rabbânî” dizesinin ebced hesabıyla karşılığı 1313’tür. “Bir” çıkınca tam tarih 1312
bulunmaktadır. Bu tarih türbenin yenilendiği tarihtir.
5 Bu beyti son dizesinin tüm harfleri ebced hesabı ile toplandığında caminin tamir tarihi 1305 tam
tarih olarak çıkmaktadır.
4
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Üçüncü tarih ise Mehmed Bey’in mezar taşı kitabesidir.

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün
Dirîàâ òânedân-ı bî-müdân ma‘rûf Muóammed Bey
Fenâ dârını terk itdi Òüdâ úabrin ide pür-nûr
İder mi mâder-i eyyâm tevlîd miålini heyhât
äaúın ifrâù ãanma bu sözü beyne’l-enâm meşhûr
Cihânı óüsn-i ãıyt6ı ùopùolu úılmışdı ‘aãrında
Mülâzîme hemân ber-mîzbândı her gelen mesrûr
Dimez bay u gedâ her kim gelürse es-ãalâ dirdi
‘Umûm òân-ı Òalîl-âsâsı üzre şâkir ü meşkûr
æebâtî óüzn ü mâtemle mücevher söyledüm târîò
N’ola Îzed eger úıla bu demde hem anı maàfûr7 (1309)
Oku sen de bu õâtuñ rûóuna bir fâtióa ey cân
Cenâb-ı Óaú dü ‘âlemde seni de eyleye mesrur (Rûmî 1309) (Arabî Sene 1310)
3. Sebâtî’nin Şairlik Yönü ve Tarih Manzumeleri
Mir Hamza Nigârî, Sebâtî’nin hayatında en büyük etkiye sahip olan şahsiyettir.
Onun müridi olan ve ona sonsuz sevgi besleyen şair, sanat çizgisini de ona bakarak
belirlemiştir.
Sebâtî; gazel şairi olmak yerine, ki kendisinden çok daha başarılı bir şeyhe
sahipken buna gerek görmemiş olabilir, tarih manzumeleri sahasında ilerlemeyi
tercih etmiştir. Bunda da şeyhinin şu tarih manzumesinin ilham kaynağı olma
ihtimali yüksektir:

Ey büt yüzüñe baḳdım ġamzeñ gözüme degdi
Bildim ki şehîd olam ẖoş geldi baña fâlum
Hamza Nigarî (Bilgin, 2003: 287)
اى بت يوزوگه باقدم غمزگ كوزومه دكدى
بلدم كه شهيد اوالم خوش كلدى بكا فالم
۱۳۰۳

Sıyt: iyi şöhret
Bu dizenin mücevher yani noktalı harfleri ebced hesabı ile toplandığı zaman 1309 tarihi
bulunmaktadır.
6
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Köprülü Yahya Efendi’nin tahminine göre bu beyt (Mir Hamza’nın kendi) vefat
tarihini göstermektedir. Ebced hesâbı ile
Şehîd olam ẖoş
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شهيد اوالم خوش

kelimeleri rumî ayı ile vefat tarihini göstermiştir.
Kelimlerin ebced karşılıkları ve sonuç şudur:
Şehîd: şın (300)+ he (5)+ ye (10) + dal(4) = 319
Olam: elif (1) + vav (6)+ lam (30)+ elif (1) + mim (40) = 78
ẖoş: ẖ (600)+ vav(6) + şın(300) = 906
Toplam: 1303
Bin üç yüz üç tarihinde şehadet makamını kazanacağını ve bu yolla âlî mertebeye
kavuşacağını keşfen söylemiştir. Daha ilginci, bu beytin son dizesinin noktalı harfleri
toplandığında da aynı tarih bulunmaktadır. Yani bu beyitte aynı zamanda cevherî
tarih de gizlidir, şöyle ki:
Bildim (özellikle ye’siz yazılmış): noktalı harf be (2) +
Şehîd: noktalı harfler şın (300), ye (10)+
ẖoş: noktalı harfler ẖa (600), şın (300) +
geldi: noktalı harf ye(10) +
baña: noktalı harf be (2)+
falım: noktalı harf fe (80) = 1304
İşte bu mükemmel tarih örneği Sebâtî’yi etkilemiş olmalıdır. Bu tip iç içe tarih
örneği bulmak divan şiirinde çok nadirdir. Bu güzel örnek bir anlamda Sebâtî’ye
şeyhinin bir işareti olmuş ve kendisini tarih manzumeleri yazmaya vakfetmiştir.
Amasya’da pek çok yerin kitabesinde onun imzası vardır.
Habib-i Karamanî Hazretlerinin yenilenen kabir taşına yazdığı şiirin tarih
beyti:

Molla Câmî Nefeóât içre yazar
Lafô-ı úabø olmışdur anuñ rıóleti (902)8 قبض
Mir Hamza Nigârî ölüm tarihi konulu beyit:

Hâtif-i ġaybî götürdi söyledim târiẖini
Gitdi ẖayfâh dil cihândan mürşîd-i âgâhımız

Sene 1303”

(Koç, 2006: 229)

Bu şiir Amasya Mehmet Paşa Cami’inde medfun Habib-i Karamânî’nin mezar taşının yenilenmesi
için yazılmıştır. Şair, Halvetî şeyhi Habib-i Karamânî’nin ölüm tarihine “úabø” kelimesi ile tarih
düşmüştür. Bu kelimenin harfleri ebced hesabına göre toplanınca 902 tarihi elde edilir. Bu tarih
şeyhin ölüm tarihidir.
8
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آكاهيميز

كتدى حيفا ݚݪ جهاندن مرشيدى
۱۳۰۳

Mir Hamza’nın oğlu Siraceddin’in ölümüne düşülen tarih:
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İstedim ùab‘ı æebâtîden ânuñ târiòini
Âh-ı óasret çekdi ol ân didi bî-cân ey dirîà
(Koç, 2006: 231)
بيجان اي دريغ
۱۲٩۱
Ahmed Hulûsî Efendi Hazretlerinin Vefâtına Dâ’ir Târîhdür:

Çıkmadı târîò æebâtî âhsız bir âh ile
Ùayr-ı rûóı âşiyân-ı úudse ùayrân eyledi9 (1305)
طير روحى آشيان قدس طيران ايلدى آه
Hâce Mehmed Emîn Ardahânî Hazretlerinin vefâtına dair tarih beyti:

æebâtî ôann-ı àâlible didüm târîòini ben de
Ümîd ider göñül óaúúâ anuñ cennet mekânıdur10 (1304)
اميد ايدر كوكل حقا انك جنت مكانيدر
Gümüşhacıköy Müftüsü İsmâ‘îl Hakkı Hazretlerinin vefatı tarihidir:

Oúu seb‘u’l-meåânî11den æebâtî söyle kim târîò
Oúunan Fâtióadan ola rûóı her dem-i âgâh12 (1304)
اوقونان فاتحهدن اوله روحى هر دم آكاه
Erzurûmda Topcı Alayı Kâtibi İshâk Efendinin Vâlidesi Hayat Hanımın
vefâtına söylenmiş tarihtir:

Buña târîò-i tâm ‘abdüñ Reşâduñ bu ricâsıdur
Celîsüñ mülk-i cennet úıl enîsüñ óûriyân Mevlâ13 (1299)
Başkâtib Nâzım Beyin Mahdûmu için yazılmış doğum tarihidir:

Didüm târîòini söyle æebâtî
Şair bu beyitte Hulusi Efendi’nin ölümüne tarih düşmüştür. Beytin ikinci dizesinin tüm harfleri
toplandığında 1299 tarihi bulunmaktadır. Bu durumda tam tarihi bulmak için 6 sayısına ihtiyaç
doğmaktadır. Bu sayıyı da şairin “ Çıkmadı…. âhsız” sözünden anlamaktayız. Yani bir “âh” eklemeliyiz.
“âh”ın ebced karşılığı 6’dır. Toplam 1299+6= 1305’tir.
10 Mehmed Emin Ardahanî için yazılan bu tarihte son dizenin tüm harfleri ebced hesabı ile
toplandığında tam tarih, 1304 çıkar.
11 Yedi ayet; fatiha
12 Beytin son dizesinin tüm harfleri ebced hesabı ile hesaplandığı zaman, 1304 tarihi tam olarak
çıkmaktadır.
13 Bu dizenin ebced hesabı ile toplamı bir üst dizede şairin dediği gibi “târîh-i tâm”dır. Yani dizenin
tüm harfleri toplanınca 1299 tarihini tam olarak verir.
9
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Didi târîò-i tâm Maómûd Râàıb14 (1301)
محمود راغب
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Söyledüm aña æebâtî söylerem târîòini
Pek güzel ismüñ Muóammed muòlisüñ olsa nesîb15: (1302)
پك كوزل اسمك محمد مخلصك اولسه نسيب
Muhammed Celâleddîn Rûmî’nin Velâdeti Târîhidir16:
محمد با جالل الدين بر آرام
بدأن فرزند را تاريخ دارم
Sebâtî’nin oğlu Ali Haver17’in doğumu için yazdığı tarihdir:

Du‘â birle didüm târîò æebâtî
‘Alî Òâver hemî bâdâ feraó-bâl18 (1300)
على خاور همى باد افرحبال
İskilip19 Kadısı Zâde Muhammed Efendi’nin Mahdûmunun doğum tarihidir:

Söyledi nâ-geh æebâtî ùurfa bir târîò kim
Kendi ismüñden çıúar ger eyleseñ yâd ey Fu’âd20 (91)
فواد
ٔ
Oltu Beglerinden Hâcı Sâlih Ağa-zâde Ahmed Beyin eşi Nene Hanım’ın vefâtına
tarihdir:

İrci‘î emrüñi gûş eyleyüp üç yüz senesi

Şair, rica üzerine bir yakınının çocuğunun doğumuna ebcedli bir tarih manzumesi yazımıştır.
“Mahmûd Râàıb” adlı çocuğun doğum tarihi de ebcedle, tam tarih olarak doğum tarihini vermektedir:
1301.
15 Dizenin tüm harfleri ebced hesabına göre hesaplanınca 1302 tam tarihi elde edilmektedir.
16 Bu şiir Mevlânâ Celaleddîn Rûmî’nin doğumuna hürmeten yazılmış bir tarih manzumesidir.
Mevlânâ hicrî 608 de doğmuştur. Şiirin son dizesinde  بدأن فرزند راbölümü 608 tarihini vermektedir.
17 Sebâtî’nin ilk eşinden bir oğlu iki kızı olmuştur. Kızları Sıdıka ve Asiye’dir; oğlu ise Ali Hâver’dir.
Bu eşi ölünce evlendiği ikinci eşinden üç oğlu dünyaya gelmiştir: Tâhir, Muhiddin ve Memduh.
Sebâtî’nin ölümü üzerine bu ikinci eşi çocuklarını bırakıp Iğdır’a akrabalarının yanına dönmek
zorunda kalmıştır. Geride kalan üç erkek çocuğa üveyi ablaları Asiye Hanım bakmıştır. Sıdıka Hanım
da yine Azerbaycan göçmeni olan Karan ailesine gelin gitmiş, Hacı Veysi Karan ile evlenmiştir.
18 Sebâtî, oğlu Ali Haver’in doğumuna yazdığı bu şiirde son beyitte ebcedle onun doğum tarihini
belirtmiştir. Son dize toplandığı zaman 1301 tarihi elde edilir. Bir üst dizede “dua birle” derken “bir”
fazlalık olduğunu îmâ eden şair 1301-1= 1300 tarihini bulmuş olur.
19 Şairin, Amasya, Erzurum, Ladik, İskilib, Gümüş Hacıköy gibi şehir vekasabalardaki bazı üst düzey
görevlilerle tanışıp iyi ilişkiler kurduğu tarih düşürdüğü şiirlerden anlaşılmaktadır.
20 Fuad isimli bir çocuğun doğumuna yazılan bu tarih manzumesinin ilginç yanı 1391 tarihinin
“Fuad” isminde saklı olmasıdır. “Fuad” ebced hesabına göre 91 sayısı verir. Şair bu yolla 1391 tarihini
îmâ etmiştir.
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Cân ile úıldı icâbet Çalabuñ da‘vetine21 (1300)
Fâtih Ders-i ‘Âm Hocalarından Dağıstanlı Ali Nazmî Efendinin Naàme-i
İştiyâk Nâm eserine söylenmişdür:
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Tâ ide æebâtî àâ’ibâne
äîtuñ ile iftiòâr Naômî22
Amasya Tapu Müdürü ve Erzincân Eşrâfından Cevdet Efendinin Maòdûmı
Tal‘at Beyin Vefâtı Tarîhidir:
نويش اين مصرع برجسته تاريخ
بكو ايواه تو فى مير طلع
(1306)23
Sebâtî’nin Divanını tamaladığı tarihdir:

Ey æebâtî tab‘ına târîò-i cevher-dârdur
Óamdü li’llâh vermede hem şevú-i tâm âåârımuz24(1307)
شوق تام اثارمز
4. İsa Ruhi Efendi İçin Yazdığı Tarih

Şair, Nene Hanım’ın ölüm tarihini ilk dizede açıkça söylemiştir: 1300.
Bu eserin yazımı ile ilgili şair “gâibâne” dediği için tam tarihi hesaplamak güçtür; ancak “iftihar”
kelimesi tarihi verebilir: “iftihar” ebced hesabına göre 1282’dir.
23 Bu şiir Talat adında bir kişinin genç yaşta ölümü üzerine yazılmıştır. Şiirin sonu Farsça yazılmıştır
ve son dize ebced hesabı ile 1306 tarihini vermektedir.
24 Divanın son şiiri olan bu tarih manzumesinde şair, eserin tamamlanış tarihini yazmıştır. Son
beyitte “cevher-dâr” demekle hesabın sadece noktalı (cevherî) harflerle yapılacağını belirtmiştir.
Nitekim “şevú-i tâm âåârımuz” kısmının sadece noktalı harfleri hesaplandığında 1307 tarihi elde
edilmektedir.
21
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Tablo, İsa Ruhî Efendi’nin ölümüne düşürdüğü tarihin güzel bir hat örneğidir. İsâ
Ruhî Efendi İsmail Şirvanî’nin damadıdır.25

Mefâ‘î lün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün
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1

Dirîġâ baḥr-i ‘ilmüň bâd-bânı
Vücûd-i zevraḳuň ġarḳ itdi nâ-gâh

2

Felâṭûn-zamân ü baḥr-i ḥikmet
Me‘ârif memba‘ı bir merd âgâh

3

Tarîḳ-i Naḳş-i bend ü Hâlidîden
İdi eylerdi ol seyr-i ma‘allah

4

Ḥaremeyn-pâyelü ehl-i fażîlet

Mu‘în-i nâsüri’d-dîn idi her gâh
5

Budur dâmâd-i Mevlâna-i Şirvân
Odur ḳuṭb-i muḳaddes pîr-i dergâh

6

Dirîġâ ẖasretâ vü ẖaybetâ kim
Ecel peykîne nâ-gâh oldı hem-râh

7

Olup hem-nâm-i ‘Îsâ ibn-i Meryem
Ḳılup terk-i cihân eyvâh ṣad âh

8

Mesîẖü’l- vaḳt idi muṭlaḳ kim anı
Semâ‘-i râbi‘e ref‘ itdi Allâh

9

æebâtî ḥüzn-i müstevlî olunca
Didüm târîẖ-i bâ-âh-ı seḥer-gâh (303)26

Bu tarih 1303 tarihidir. Şair, malumu ilam olacak “bin” tarihini hesaplamamıştır.
Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman hattıyla yazılmış bu eser, divandaki şiirden iki beyit
fazladır.

3

Tarîḳ-i Naḳş-i bend ü Hâlidîden
İdi eylerdi ol seyr-i ma‘allah

Bu tablo, 2010 yılında İsmail Şirvanî’nin türbesinden- İsa Ruhî Efendi de bu türbede medfundurçalınmıştır; 2016 yılında tekrar bulunup müzeye konulmuştur.
26
Bâ-âh-ı seher-gâh bölümünün tüm harfleri toplandığında 303 tarihi bulunur. Şair 1303
tarihindeki bin kısmının malumu ilam olduğundan hesaba katmamıştır.
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4

Ḥaremeyn-pâyelü ehl-i fażîlet

Mu‘în-i nâsirü’d-dîn idi her gâh
Şairin divanında şiirin bu beyitleri eksiktir; ancak Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman
tarafından yazılan hat levhasında mevcuttur. Şiirin bu ek beyitleri nasıl aldığı
bilinmemektedir. Kanaatimizce Divan basıldıktan sonra şair bu şiire iki beyit daha Sayfa | 163
eklemiştir ve Nuri Korman bu şeklini alıp bu hat levhasını yazmıştır. Kaynakların
belirttiğine göre Sebâtî ölmeden birkaç yıl önce divanını bastırmıştır.
5. İsa Efendi İçin Yazılan Tarih Manzumesinin Açıklaması
Mefâ‘î lün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün

1

Dirîġâ baḥr-i ‘ilmüň bâd-bânı
Vücûd-i zevraḳuň ġarḳ itdi nâ-gâh

“Bu beyitte şair, “dirîgâ” diyerek “eyvahlar olsun” deyip İsa Efendi’nin kaybından
dolayı acısını dile getirmektedir. İlim denizinin yelkeni yırtılıp vücut gemisi ansızın
suya batıp gitti.”

2

Felâṭûn-ı zamân ü baḥr-i ḥikmet
Me‘ârif memba‘ı bir merd âgâh

“Zamanımızın Felâtun’u (Eflatun’u), hikmet denizi, marifetler kaynağı olan (İsa
efendi) basiretli bir insandı, (gitti yazıklar olsun).”

3

Tarîḳ-i Naḳş-i bend ü Hâlidîden
İdi eylerdi ol seyr-i ma‘allah

“Nakşibendî tarikatından ve Halidî kolundan idi, Allah yolunda çalışırdı, ilerlerdi.”

4

Ḥaremeyn-pâyelü ehl-i fażîlet

Mu‘în-i nâsirü’d-dîn idi her gâh
“Mekke ve Medine yöneticisi olma şerefine ermiş ve faziletli bir şahıstır. Her an dine
yardım hususunda uyanık ve hazırdı.”

5

Budur dâmâd-ı Mevlânâ-yı Şirvân
Odur ḳuṭb-i muḳaddes pîr-i dergâh

“Mevlânâ İsmail Sirâceddin Şirvânî’nin damadı budur, (şimdi) yüce pirin dergâhının
mukaddes zirvesi, merkezi odur.”

6

Dirîġâ ẖasretâ vü ẖaybetâ kim
Ecel peykîne nâ-gâh oldı hem-râh

“Eyvahlar olsun, yazıklar olsun, özlemle diyorum ki; ecel haberiyle, ansızın yola
çıktı.”

Metin HAKVERDİOĞLU

7
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Olup hem-nâm-i ‘Îsâ ibn-i Meryem
Ḳılup terk-i cihân eyvâh ṣad âh

“Onun adı Meryem oğlu Hazret-i İsa ile aynı olduğu için o da Hazret-i İsa gibi cihanı
erkenden terk edip gitti, eyvah, binler ah!”

8

Mesîẖü’l- vaḳt idi muṭlaḳ kim anı
Semâ‘-i râbi‘e ref‘ itdi Allâh

“Devrimizin Mesihi o idi, bu yüzden eminim ki Allah onu Hazret-i Mesih gibi göğün
dördüncü katına yükseltti.”

9

æebâtî ḥüzn-i müstevlî olunca
Didüm târîẖ-i bâ-âh-ı seḥer-gâh (303)27

“Sebâtî bu kayıptan dolayı hüzün ile boğulunca o ölümün tarihini şöyle söyledim:
“bâ-âh-ı seher-gâh” (sabahlara kadar âh et!)”
6. Değerlendirme
Sebâtî, 19. yüzyılda yetişmiş son divan şairlerinden birisidir. Amasya’da yetişen
ve buranın münbit sanat ortamından doyasıya yararlanmış bir sanat âşığıdır.
Azerbaycan göçmeni olması, ilim talebinde bulunması onun yolunu Mir Hamza
Nigârî gibi büyük bir âlim ve şairle birleştirmiştir. Bir Azerbaycanlı ve Azerbaycan
sevdalısı olan ünlü âlim, mutasavvıf ve şair Hamza Nigârî, onun hayatında yol
gösterici olmuş, şiirinin rotasını belirlemiştir. Amasya’da medfun İsmail Şirvânî’nin
türbedarı ve bir süre sonra camiine müezzin olan Sebâtî, tasavuufu bizatihi yaşayan
insanlardan öğrenmiş ve şiirlerine nakşetmiştir.
Onun şiir yolculuğunda tarih düşürme merakı baskın bir iz olarak göze çarpar.
Bunun da Nigârî etkisiyle gerçekleştiğine dair îmâları divanında elde
edebilmekteyiz. Amasya’da pekçok yere ve pekçok ünlü kişiye tarih manzumesi
yazan şair, bu alanda rüştünü ispatlamıştır. Bu tarih manzumelerinden bazıları
divanına girmemiştir. Bu çalışma ile onların metni ve tarihlerinin çözümlemesi
yapılmış, ayrıca İsa Ruhi Efendi için yazdığı ünlü tarih manzumesinin eksik
beyitlerinin tespiti yapılmıştır.
Sebâtî’nin divanında bulunan bu tarih manzumesi neden iki beyit eksiktir
sorusunun da iki cevabı olmalıdır, diye düşünüyoruz: Birincisi, bu şiir divan
basıldıktan sonra, ki şair ölmeden önce divanını bastırmıştır, düzeltilmiş ve el
yazması eserine ek olarak not edilmiştir. Bu ek beyitleri ile orijinal metinden hat
çalışması yapan hattat Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman, tablosunu bu iki beyti de
ekleyerek oluşturmuştur. Bu durumda Hacı Nuri Korman’ın şu anda kayıp olan
Sebâtî divanının el yazmasını gördüğünü kabul etmemiz gerekmektedir. İkincisi ki
bu ihtimal daha düşüktür; hattat veya şairin başka bir şair dostu bu iki beyti

Bâ-âh-ı seher-gâh bölümünün tüm harfleri toplandığında 303 tarihi bulunur. Şair 1303
tarihindeki bin kısmının malumun ilam olduğundan hesaba katmamıştır.
27
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eklemiştir. Bu şiirin neden divanda iki beyit eksik olduğu şairin el yazması divanı
bulununca çözülebilir, kanaatindeyiz.
Sebâtî, Amasya’nın yetiştirdiği son büyük divan şairidir, denebilir. Ondan sonra
divan şiirine gönül veren ve divançeler oluşturan kimseler çıkmıştır, ancak onun
kadar yetkin bir şair görülmemiştir.
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HUBBÎ HATUN’UN İMÂDÜ'L-CİHÂD İSİMLİ ESERİ
HUBBÎ HATUN’S İMÂDÜ'L-CİHÂD
Prof. Dr. Mücahit KAÇAR
Amasya Üniversitesi
mukac80@gmail.com
Özet
Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi'nin torunu olan Ayşe Hubbi Hatun (ö. 998/1590),
şehzadeliğinde II. Selim'e hocalık yapan Akşemseddinzâde Şemseddin Çelebi ile (ö.
957/1550) evlenmiş, II. Selimin padişahlığı döneminde (1566-1574) de padişahın
nedimesi olmuştur. III. Murad'ın saltanat döneminin (1574-1595) ortalarında vefat
eden Hubbî Hatun’un İmâdü'l-cihâd isimli eseri ilk defa Müjgan Cunbur tarafından
tespit edilmiştir. Eserin Milli Kütüphane, Yazma eserler nr. A.3987’de kayıtlı eksik
nüshası 21-25 Eylül 1981 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen IX. Türk Tarih
Kongresi’nde yine Müjgan Cunbur tarafından tanıtılmıştır. Şimdiye kadar başka
nüshası bilinmeyen bu eserin Paris Milli Kütüphanesi’nde (Bibliotheque Natıonale de
France) tam bir nüshası Fezail-i cihad adıyla kayıtlıdır. 61 yapraktan oluşan bu nüsha
1080/1669-70 yılında istinsah edilmiştir. Ayşe Hubbî, cihâdı ve mücâhidleri öven ayet
ve hadislerle süslediği bir girişle Allâh’a hamd ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm
getirerek eserine başlar. Ardından cihadın hikmetlerini izah eden bir mukaddimeye
yer verir. Eser, her biri cihâdla ilgili farklı bir meseleye değinen ve cihadın
faziletleriyle ilgili âyet, hadis ve hikâyelere yer verilen 12 bâbtan oluşmaktadır. Hubbi,
eserinde yer yer konuya uygun manzumelere de yer vermiş, şiirlerde mahlasını açıkça
zikretmiştir. Bu çalışmada Hubbî Hatun’un bu eserinin daha önce tanıtılmış olan eksik
hâli ile karşılaştırılması yapılacak ve eserin bu yeni nüshası üzerinde inceleme ve
değerlendirmelerimiz sonucunda ortaya çıkan tespitler paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hubbî, Amasya, İmadu’l-cihâd, Fezâil-i Cihâd
Abstract
Ayse Hubbi (d. 998/1590) is the granddaughter of Sheikh Yahya Efendi. She was
married to Akşemseddinzâde Şemseddin Çelebi (d. 957/1550) who was the teacher of
II. Selim. During the reigns of II. Selim (1566-1574) and III. Murad (1574-1595), she
entered the harem of the sultan. Hubbî Hatun died in the middle of the reign of III.
Murad (1574-1595). Hubbî Hatun's work named İmâdü'l-Cihâd was first identified by
Müjgan Cunbur. The incomplete copy of the book, at National Library nr. A.3987, and
some of her poems were introduced by Müjgan Cunbur in the Turkish History
Congress. were held in Ankara between 21-25 September 1981. A complete copy of
this work, which has no other copy, is available in the National Library of Paris
(Bibliotheque Natıonale de France). This copy of 61 leaves was written in 1080 /
1669-70. Ayşe Hubbî starts her work by praising Allah and the prophet. In the work
there is a cleric which explains the wisdom of jihad. The work consists of 12 chapters,
each covering a different issue related to jihad, including verses, hadiths and stories
about the merits of jihad. In her work, Hubbi has included verses according to the
subject and she clearly mentioned the nickname at this poems. In this study, two
copies of İmâdü'l-Cihâd will be compared and the findings of this review will be
shared.
Keywords: Hubbî, Amasya, İmadu’l-Cihad, Fezâil-i Cihâd
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Giriş
Edebiyat tarihinde isimleri zikredilen, hatta döneminin büyük âlim veya şairlerinden
oldukları belirtilen bazı kişilerin eserlerinin nüshaları maalesef günümüzde elimizde
mevcut değildir. Bu bahtsızlığı yaşayanlardan birisi de Amasyalı meşhur kadın şairimiz
Ayşe Hubbî Hatundur. Kendisi tezkire yazarları tarafından çok övülmüş, hatta devrinde
Sayfa | 168 yaşayan kadın şairlerin en büyüğü olarak kabul edilmiştir. Ancak tezkirelerde kendisine
ait olduğu söylenen eserlerin nüshaları maalesef şimdilik elimizde bulunmamaktadır.
Biz de bu çalışmamızda Ayşe Hubbî Hatun’la ilgili bu durumun biraz da olsa
değişmesini sağlayacak bir hususu edebiyat araştırmacılarıyla paylaşmak istiyoruz. Ayşe
Hubbî’nin İmâdu’l-Cihâd isimli eserinin tam bir nüshası hakkında ayrıntılı bilgi
vereceğimiz bu bildiri metninde, Hubbî’nin bu eserinin daha önce bir bildiriyle tanıtılmış
olan eksik bir nüshası ile bu yeni nüshasının karşılaştırılması yapılacak ve eserin bu yeni
nüshası üzerinde inceleme ve değerlendirmelerimiz sonucunda ortaya çıkan tespitler
paylaşılacaktır.
1. Hubbî Hanım’ın Hayatı ve Eserleri
Hubbî’nin hayatı ve eserleri hakkında hem tezkirelerde hem de günümüzde kaleme
alınan bilimsel çalışmalarda ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Aşağıda önce Ayşe Hubbî’nin
hayatı ve eserleri hakkında kaleme alınmış çalışmaları kısaca özetlemek1 ve Hüseyin
Hüsâmeddin’in Amasya Tarihi’nin daha önce yayımlanmamış 8. cildinde Hubbî hakkında
kaleme aldığı bölümü buraya aynen almak istiyoruz.
XVI. yüzyıl şairlerinden olan Hubbî’nin asıl adı Ayşe’dir. Ayşe Hubbî Hatun, Beşiktaşlı
Şeyh Yahya Efendi’nin torunu, II. Selim’in şehzadeliğinde hocası olan Şems Çelebi’nin de
eşidir. Şems Çelebi’nin vefatının ardından II. Selîm ile III. Murad’ın zamanlarında sarayda
kalmıştır. “Çok sevilen, çok beğenilen, güzel” anlamına gelen ve « »حبّىşeklinde yazılan
Hubbî mahlasını kullanan Ayşe Hanım’ın bu mahlasının Arap kadınlarının ismi olduğu için
“Hubbâ” şeklinde okunması gerektiği şeklinde bir tartışma da vardır. Tarihi ve
bibliyografik kaynaklarda Amasyalı olduğu konusunda herkesin hem-fikir olduğu Ayşe
Hubbî Hanım, İstanbul’da H. 998/M. 1589-90 tarihinde vefat etmiştir.
Tezkirelerde bir divan teşkil edecek kadar şiiri olduğu yazılıdır. Ancak elimizde
tezkirelerde kaydedilen birkaç gazel ve beyit örneğinden başka şiiri mevcut değildir.
Kaynaklarda kendisinin 3000 beyitten fazla olduğu söylenen ve bazı beyitleri kaydedilen
Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi olduğu da yazılıdır ancak bu eserin herhangi bir nüshasına
ulaşılamamıştır. Âşık Çelebi, İran ve Türk kadın şairlerini isimleriyle birlikte zikrederek
Ayşe Hubbî Hanım’ı hepsinden üstün tutar. Ayşe Hubbî Hanım’ın kaynaklarda öne
çıkarılan önemli bir özelliği de şiirlerindeki “merdâne” söyleyişidir.
Hüseyin Hüsâmeddin, Amasya Tarihi’nde Ayşe Hubbî için eşinin Şemsî Çelebî değil de
Mehmet Efendi olduğu gibi yer yer tezkirelerdeki bilgilerle de çelişen şu satırları kaleme
almıştır:
Hubbî2 Âişe Hatun (Şeyh-zâde): Amasyalı Beşiktâşî Yahyâ Efendi’nin dâmâdı olan
ammi-zâdelerinden Amasyalı Yahyâ Efendi bin Abdurrahmân Çelebî’nin kerîmesidir.

Ayşe Hubbî’nin hayatı ve eserleri hakkında verdiğimiz bilgiler şu çalışmalardan derlenmiştir: (Bursalı
Mehmet Tahir, 2016; 562-563) (Cumbur, 1988; 907-913), (Hocaoğlu, 2013), (İsen, 1994; 301-302), (Uzun,
1998).
2 Hubbi hâ’nın zammı ve bâ-yı mevhûdenin kesriyle hubbe mensûbdur. Bunu edîbe-i müşârün-ileyhânın zevci
olan ve “Hubbi monlâsı” diye şöhret bulan Mehmed Efendi’nin terceme-i hâlinde Nev’î-zâde Efendi “ve en
1

Hubbî Hatun’un İmâdü'l-Cihâd İsimli Eseri
Vâlidesi Beşiktâşî Yahyâ Efendi’nin kerîmesi Râbi’a Hatun’dır. Pederi kuzât-ı sütûdesimâttan olup vâlidesi sarây-ı hümâyûnda Sultân Süleymân Han’ın rıdâ’an birâderzâdesi olmak hasebiyle nâfizetü’l-kilem olduğundan gençliğinde sarây-ı hümâyûna
alınıp orada terbiye gördü. Ba’dehû Sultân Selîm-i sânînin vâlidesi nezdinde kaldı. Bu
münâsebetle Sultân Selîm-i sânî ile berâber büyüdü. Berâber okuyup yazdı. Âdetâ Sultân
Selîm-i sânînin rıdâ’an hem-şîresi gibi idi. Sultân-ı müşârün-ileyhin sancâklarda
kapucıbaşı ve gâyet mergûbu olan Abdullâh Ağa’nın mahdûmu Şemseddîn Mehmed
Efendi de şehzâdenin gözdesi idi. Sultân-ı müşârün-ileyhin vâlidesine Abdullâh Ağa’nın
ricâ vü niyâzı üzerine müşârün-ileyh Mehmed Efendi ile evlendi. Âdetâ bir hanım sultân
gibi nüfûz u ikbâle erdi. Sultân Selîm-i sânînin 974[M.1566-1567]’te taht-ı Osmânîye
cülûsunda musâhibe-i şehriyârî oldu. Zevci kendisiyle şeref-i sadâret kazandı.
Bâb-ı ikbâli, erbâb-ı hâcât u mürâca’at içün bir musaddar-ı ma’âlî oldu. Sultân Selîm-i
sânînin bütün zamânı saltanatı kendisinin sa’âdet-i baht ü devleti olarak bu sa’âdet
içinde yaşadı. Sâye-i ikbâlinde pek çok Amasyalılar devlet ü sa’âdete erdi.
982[M.1574] senesi Şa’bânında Sultân Selîm-i sânînin irtihâli ve şehzâdesi Sultân
Murâd-ı sâlisin cülûsu üzerine vâlide Nûr Bânû Sultân’ın himâyesinde sa’âdetini te’mîn
eylediyse de eski nüfûzunu kaybetti. Bununla berâber vâlide sultânın nüfûz u ikbâli
kendisine medâr-ı sa’âdet olarak zevcinden bir yıl sonra 999[M.1590-1591]’da vefât edip
ceddi Yahyâ Efendi türbesine defn edildi.
Âlime, fâzıla, şâ’ire, edîbe, elsine-i selâse edebiyâtına vâkıfe, tevârîh u muhâzarâta âşinâ
bir kadın idi. Zevci Eyüp’te kendisine yaptırdığı türbesinde medfûndur. Çünkü Sultân
Selîm’in vefâtından sonra zevciyle araları açılmış âdetâ ayrılmak derecesine gelmişti.
Kendisini ve hüsn ü edebini Sultân Selîm’in vâlidesi pek ziyâde sevdiğinden “kızım” der,
hakkında kızı mu’âmelesi ederdi. Nev’î-zâde Atâyî Efendi bu hususu Hubbî mollâsının
tercemesinde şöyle ifâde ediyor: “Fi’l-hakîka Cenâb-ı mehd-ulyânın duhter-i Belkısihtirâmına şevher olmak manzûme-i ahvâlîne vâsıtatü’l-ıkd-i gevher olup”
Aralarının açılmış olduğunu da şu sûretle anlatıyor: “Zen-i dünyâ-yı gaddâr anlara
nisbet evâ’ilde hoş-zinde-gânî evâhirde bed-ma’âş ve düşmen-i cânı olmış-idi.” Bundan
dolayı kendisine meşîhatı az gören zevci Mehmed Efendi, dört def’a İstanbul kâdısı ve bir
def’a Anadolu kazaskeri olduğu hâlde Rûmili sadâretine ve meşîhat-ı İslâmiyyeye i’tilâ
edemedi.
Kınalı-zâde Hasan Çelebî Tezkire-i Şu’arâ’sında diyor ki: “Hubbî: Adı Âişe’dir. Şeyh Yahyâ
merhumun nebîre-i celîlesi ve merhûm Sultân Selîm Han bin Sultân Süleymân’ın şehzâde
iken hâcesi olan Şemsî Çelebî’nin halîlesi idi. Ol takrible Sultân Selîm Han ile musâhib ü
münâdim ve sa’âdet-vâr-ı sarây-ı cellet-medârlarına mülâzım idi. 3 Hattâ Sultân Selîm
pâdişâh-ı cihân oldukta bâb-ı izzet-kıbâbı mercî’ ü me’âb-ı şeyh ü şâbb olmış-idi. Ve şefî’i üryân4 gibi kelâmı merdûd olmağla hayli celâlet-şân iktisâb kılmış-idi.
Tâ’ife-i zenânda şi’rden dem-zenân olanların evveli ve ercahı ve ol zümrenin fi’l-hakîka
eş’ar ü efsahıdır. Kelimâtı dahi kız nakşı değil hayli merdâne, muhassal-ı beni nev’i
arasında yegânedir. Gazaliyât u kasâ’id ü mesneviyâtı vardır. Cümleden Hurşîd ü Cemşîd
adlı kitâbı vardır ki üç bin beyitten ziyâdedir. Anda hayli nefâyis ü letâ’if âmâdedir.
Rağbet-i du’âda olan ebyâtındandır:
Du’â temsîli Yûsuf gibidir hem
Kim ana müşterîdir halk-ı âlem
Virür her kişi makdûrunca güher
Anın tâ müşterîsinden olalar
rahmü’l-vesâ’iti’l-muhibb femâlî müşfik min gayr-ı hubbi”beytiyle tasrîh ediyor. Asrımız üdebâsından
ba’zılarının iddi’âsı gibi hâ’nın zammı ve bâ’nın feth-i vâhidiyle zünebâ vezninde değildir.
3 Nev’î-zâde zeylinde bu emrin bir aksi olduğunu yazıyor.
4 Şefa’atci kâdın olursa ana şefî’-i üryân dendi. Bu ıstılâh Ferazdak’ın şu beytinden alınmıştır: “Leyse eş-şefî’
ellezî ye’tike müterrezâ / mislü’ş-şefî’ ellezî ye’tike uryânen” bunun kaffesi Vefeyâtü’l-a’yân’da Hümâm elFerazdak tercemesinde mufassaldır.
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Sen oldun şimdi hem ol zen misâli
Kaçan arz eyledi Yûsuf cemâli
Getirüb nice rişte anda bir zen
Harîdâr oldu olda cân ü dilden
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Çü şâh-ı subh irüpkondı cihâna
Kuruldu çetr-i zerrîn âsumâna (Yasar, ty; 277-281)

2. İmâdu’l-Cihâd
Ayşe Hubbî Hanım’ın bu eseri kaynaklarda zikredilmemektedir. Kendisinin böyle bir
eseri olabileceği ihtimâlinden ilk defa bahseden kişi, Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu
çalışmaları esnasında Millî Kütüphane yazma koleksiyonunu fişlerken küçük bir risale fark
eden ve 21-25 Eylül 1981 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen IX. Türk Tarih
Kongresi’nde bunu bir bildiriyle tanıtan Müjgan Cunbur’dur. Cunbur, eserin 19 yapraklık
küçük bir nüshasını tanıtarak gerek gazilik geleneği, gerek içindeki şiirler ve bu şiirleri
yazan kişi dolayısıyla bu eserin incelemeye değer olduğunu belirterek bu eserin Ayşe
Hubbî Hanım’a ait olabileceğini söyler. (Cunbur, 1988; 901) Müjgan Cunbur’un tanıttığı bu
nüsha, aslında Ayşe Hubbî’nin asıl eserinin ilk ve en basit hali yani bir taslağı
görünümündedir.
Ayşe Hubbî’nin bu eserinin şimdiye kadar bu tek ve oldukça kısa olan nüshası
bilinmekteydi. Ancak Cihan Okuyucu’nun 2017 yılında yayımlanan bir makalesiyle bu
eserin başka bir nüshası daha tespit edilmiştir. Cihân Okuyucu, “Paris Milli
Kütüphanesinde “Yeni Türkçe Yazmalar” başlıklı yazısında Paris Milli Kütüphanesi’nin
(Bibliotheque Natıonale de France) ihtiva ettiği Doğu Yazmaları koleksiyonunun E. Blochet
tarafından 1932-33 tarihleri arasında 2 cilt halinde yayınlandığını ancak E. Blochet
Kataloğunun yayınından sonra kütüphaneye 200’ü aşkın Türkçe elyazmasının intikal
ettiğini belirtmektedir. Okuyucu, bu yazısında kendisinin de Paris’te kaldığı 2 haftalık bir
sürede mevcut 221 eserin tamamının kataloğunu hazırlamasının mümkün olamayacağını
belirterek ilk bakışta ilgisini çeken 75 eseri tanıtmaktadır. (Okuyucu, 2017) Ayşe
Hubbî’nin İmâdu’l-Cihâd isimli eseri de bu kitaplar arasında yer almaktadır.
2.1. Eserin Nüshaları
İmâdu’l-Cihâd’ın şimdilik elimizde iki nüshası bulunmaktadır. Bunların birincisi Müjgan
Cumbur’un tespit edip tanıttığı Millî Kütüphane Nüshası, diğeri de Cihan Okuyucunun
varlığını haber verdiği Paris Nüshası’dır. Aşağıda bu iki nüsha hakkında bilgi verilmiştir.
2.1.1.

Millî Kütüphane Nüshası

Bu nüsha, Millî Kütüphane Yazma Eserler A 3987 numarada kayıtlıdır. 19 yapraktan
oluşan nüshada istinsah kaydı bulunmamaktadır. Ta’lîk hatla kaleme alınan nüsha,
kahverengi meşin sırtlı, kendinden desenli mukavva bir cilt içinde bulunmakta olup her
sayfada 15 satır bulunmaktadır. İlk sayfasında “Hâzâ Kitâbu İmâdu’l-Cihâd” başlığının
bulunduğu eserin bu nüshası, 9 fasıl üzerine kurulmuştur. Bu nüshanın giriş bölümünde
hamt ve salavattan sonra “İnşaallâh bu risâlede gazânın şerâitin ve edeblerin kütüb-i
mu’tebereden tercüme ederiz” denilmektedir. Ardından da gazanın farz oluşunun üç
hikmetleri üzerinde duran yazar, esas konuya geçmektedir.
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Eserde öncelikle fasıllar halinde cihatla ilgili
farklı ele alınmakta, fasıllarda bazen hikâyelere
de yer verilmektedir. Ardından da cihatla ilgili 12
hadisin önce Arapça metni sonra da tercümesi
verilmektedir. Bu nüshada, fasıllar içerisinde
Hubbî’nin şiirlerine yer verildiği gibi nüshanın
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sonunda, Hubbî’nin mahlasının olduğu gazellere
de ayrıca yer verilmiştir. Ancak bu gazellerden
önce “Bu fakîr ta’cîlle sefer üzerinde bazı
gazîlerün hayır du’âsın iltimâs edip İmâm-ı
Dımışkî hazretlerinin Kitâb-ı Cihâd’ından bu
risâleyi üç günde Lisân-ı Arabîden Türkîye
terceme etdüm. Ehl-i nazardan mercûdur kim
ta’bîrin kusurın seferün ta’bına ve meşakkatine
haml edip ma’zûr dutalar ve kemâl-i
keremlerinden sehvin ıslâh edip kalem-i setr ile
ve rakam-ı ‘afvle ketm ideler ” denilerek risâle
bitirilmiş ve “Der medh-i gazâ” başlığı altında bu
gazeller sunulmuştur.
2.1.2.

Paris Millî Kütüphanesi Nüshası

İmâdu’l-Cihâd’ın bu nüshası, sondaki istinsah kaydında yer alan «Harrerehu el-fakîr
Derviş Mustafa Mevlevî es-Sarayî, fi sene 1080» ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Derviş
Mustafa isimli biri tarafından 1670 yılında yazılmıştır. Okuyucunun verdiği bilgilere göre
“193x140,130x80 boyutlarında olan; orta kalın,
aherli, filigranlı, açık krem renkli kağıda yazılan
ve Çeharkuşe vişne renkli deri, miklepli, ebru
kaplı mukavva cilt” içinde bulunan bu nüsha da
ta’lîk hatla kaleme alınmış olup her sayfada 18
satır bulunmaktadır (Okuyucu, 2017; 222). Bu
nüshanın ilk sayfasından sonra tahminlerimize
göre en az 10-15 sayfa eksik olmalıdır. Yani eserin
birinci bâbı olan ve cihatla ilgili 40 hadisin
aktarıldığı bölümde sadece 14., 15. Ve 40. Hadisin
metni bulunmaktadır. aradaki hadislerin olduğu
sayfaların kopmuş olduğunu düşünüyoruz.
Paris Nüshası, Millî Kütüphane nüshasından
farklı olarak 12 babtan oluşmaktadır. Eser 61b’de
Şeyh Şazeliden nakledilen Hizbü’n-Nasr başlıklı
uzun bir Arapça dua ile bitmektedir. Bu eserden
sonra 62b-69b arasında, kırmızı mürekkeple ve
“Ahrectü an-kitab-ı Fezail-i Cihad” başlıklı ayrı bir
metin bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmaya
göre bu metin Bâkî’nin Ahmed b. İbrâhîm (ö. H.
814/M.1412) tarafından kaleme alınan Meşâri’u’lEşvâk ila Mesâri’u’l-Uşşâk isimli Arapça eserinden
tercüme ettiği Fezâil-i Cihâd’ın 9. bâbıdır.

Mücahit KAÇAR

2.2. Eserin Muhtevâsı
Bu eserin Hubbî’ye ait olduğu kesindir. İki nüshada da şiirlerin sonunda aşağıda örnek
olarak verdiğimiz beyitlerde de görüleceği üzere Hubbî mahlası yer almaktadır:
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Zülfikâr-ı Hayder-i Kerrâr hakkı Hubbiyâ
Milket-i âlemden efdal devleti gâzîlerin (8a)
Var iken Nakkâş Hubbî nakşa meyl itmek neden
Sen seni hayrette sanma halk kamu hayrettedir (20a)
Kuhl-i cândur Hubbiyâ hâk-i rehi gâzîlerün
Buldılar hakdan atâ bî-hadd ü pâyân gâzîler (7a)
Hubbiyâ âşık degül da’vâ-yı bî-burhân iden
Cân u dilden derd-ile giryân-ı cânân olmaya (18a)
Cân u baş-ile fedâ Hakk’un yolında sıdk-ıla
Vuslat-ı cânâne Hubbî âlemde eylersen recâ (22a)
Hubbiyâ durma du’â kıl rûz u şeb gâzîlere
Tâ şifâ kıla sana rûz-i mahşerde şehîd (28a)

II. Selîm ve III. Murâd devri şâiresi olan Ayşe Hubbî’nin bu eserinin te’lîf tarihi eserde
belirtilmemiştir. Ancak Paris Nüshası’nda yer alan bir beyit bize eserin yazılış tarihiyle
ilgili tahminde bulunma imkânı vermektedir. Bu nüshanın 9a sayfasında bulunan “Arsa-i
âlemde kılsın gün gibi / Hân Selîm devrinde hoş devrân tîğ” beytinde geçen “Hân Selîm
devri” ifadesi bizce Hubbî’nin bu eserini II. Selîm zamânında (1566-1574) yazdığını
göstermektedir.
Eserin adı, iki nüshada da metin içerisinde İmâdu’l-Cihâd olarak kaydedilmiştir. Ancak
Paris Nüshası’nın bir yerinde eserin ismi Fezâil-i Cihâd olarak geçmektedir. Örneğin eserin
ikinci bâbının başında “ikinci bâb Risâle-i İmâdu’l-Cihâdun hikâyât-ı latîfe ve rivâyât-ı
şerîfe beyânındadur” şeklinde bir ifâde varken üçüncü bâbın başında “bir ifâde varken
üçüncü bâbın başında “Fezâil-i Cihâd’un üçünci bâbı gâzilerin …” ifadesi bulunmaktadır.
Millet Kütüphanesi’nde bulunan nüsha, Paris Nüshası’nın taslak hâli görünümündedir.
Burada ele alınan meseleler, Paris Nüshası’nda ayrı bâblar hâlinde genişletilmiştir. Bu
bâblarda sırasıyla şu konulara yer verilmektedir: 1. cihatla ilgili 40 hadis; 2. cihatla ilgili 40
hikâye; 3. gazilerin savaş halleri; 4. ceng etmenin vakitleri; 5. savaşma şekilleri; 6. savaşta
sâbit durmak; 7. savaşta okunacak dualar; 8. Allâh için samîmî niyet; 9. ganimete ihanet
etmemek; 10. danışma ve dayanışma; 11. sabır, tevekkül ve rızâ; 12. virdler ve duâlar.
İmâdu’l-Cihâdın önemli bir özelliği de Ayşe Hubbî’nin şiirlerini içermesidir. Eserde
Birinci ve İkinci bâb dışındaki bölümlerde şiir bulunmamaktadır. Konuların anlatımından
sonra “Nazm” başlığı altında konu manzum olarak özetlenmekte ve peşinden de “Şi’r”
başlığında bir gazel veya mesneviye yer verilmeketdir. Bu şiirlerde Ayşe Hubbî,
tezkirelerde kendisi için özellikle vurgulanan “merdâne şiirler söyler” hükmünü
ispatlayacak tarzda, erkekçe bir edayla cesaret ve yiğitliğe övgü şiirleri söyler. Ancak iki
nüsha arasında şiirlerin beyit sayıları, kelimeleri ve mahlas içerip içermemeleri
bakımından bazı farklılıklar vardır. Aşağıda buna bir örnek olması amacıyla Hubbî’nin
“gazâ” redifli gazeli verilmiştir. Bu gazel, bazı küçük farklılıklarla Paris Nüshası’nda 11a’da
tekrarlanmıştır. Bu gazelin iki nüshadaki beyit sayısı ve kelime kadrosu yer yer değiştiği
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gibi, Paris Nüshası’nda mahlas da bulunmamaktadır. Aşağıdaki gazellerin birincisi Millî
Kütüphane nüshasından, ikincisi ise Paris Nüshası’ndan alınmıştır.
Dâr-ı İslâmı münevver kıldı envâr-ı gazâ
Âlemi kılmış mu’attar bûy-i gülzâr-ı gazâ

Dâr-ı İslâmı münevver kıldı envâr-ı gazâ
Âlemi kılmış mu’attar bûy-i gülzâr-ı gazâ

Nutka gelse zerreler şerh eylemez fazlın şehâ
Defter ü evrâka sığmaz fasl-ı güftâr-ı gazâ

Nutka gelse zerreler şerh eylemez fazlın anun
Defter ü evrâka sığmaz fazl-ı güftâr-ı gazâ

Gicesi efdal Kadrden didi çün hayru’l-beşer
Rükn-i İslâmdur didi hem ümmete kâr-ı gazâ

Ehlini Kur’ânda Hak tahkik tafdîl eyledi
Fazlile izzetde olsun Yâ Rab ebrâr-i gazâ

Ehlini Kur’ânda Hak ta’zîm u tafdîl eyledi
Dâimâ meftûh ola Yâ Rab esfâr-i gazâ

Himmet-i merdânla menşûr ola allâm-ı dîn
Dâimâ meftûh ola dünyâda esfâr-i gazâ

San’atüm dedi gazâya Fahr-i âlem Hubbiyâ
Dâimâ meftûh ola gâzîlere kâr-ı gazâ (19a)

Fahr-i âlem san’atüm dedi gazâdur dünyede
Haşre dek gâzîlere meydândadur dâr-ı gazâ
(6a-b)

İmâdu’l-Cihâd’da bazen de kısa mesnevilere yer verilmektedir. Mesela 11b’de 3 beyitlik
bir mesnevi vardır.
Çün gazâdur fahr-i Âlem san’ati
San’atine eyle dilden rağbeti
İşret-i dünyâya rağbet eyleme
Hak yolunda fırsatun fevt eyleme
Nakşına dil bağlamaz dânâ olan
Dil virür mihrine nâ-bînâ olan

Hubbî’nin bu eserinde yer yer İmâm Dımışkî yani Ahmed b. İbrahim (814/M.1412)
tarafından kaleme alınan Meşâri’u’l-Eşvâk ilâ Mesâri’u’l-Uşşâk isimli Arapça eserine
göndermede bulunulmakla birlikte İmâdu’l-Cihâd, bu eserin tercümesi değildir. Zira
Meşâri’u’l-Eşvâk ilâ Mesâri’u’l-Uşşâk, 33 bâbdan oluşan çok kapsamlı bir eserdir. İmâdu’lCihâd’ın da bazı bölümleri bu eserden tercüme edilerek oluşturulmuştur. Hubbî her ne
kadar Millî Kütüphane nüshasının sonunda “İmâm-ı Dımışkî hazretlerinin Kitâb-ı
Cihâd’ından bu risâleyi üç günde Lisân-ı Arabîden Türkîye terceme etdüm” demişse de bu
ifadeye Paris Nüshası’nda yer vermemiştir. Nitekim İmadu’l-Cihâd yine Hubbî’nin Millî
Kütüphane nüshasının başında “bu risâlede gazânın şerâitin ve edeblerin kütüb-i
mu’tebereden tercüme ederiz” sözleriyle belirttiği gibi muteber kitapların farklı
bölümlerinin tercüme edilmesiyle oluşturulmuş bir eserdir. Nitekim eserde “Sâhib-i Şifâ-i
Sudûr’dan mervîdür”, “Kitâb-ı Mesâlik-i Ebrâr’da mervîdür”, “Osman bin Huzâî Fezâil-i
Cihâd adlu kitâbında hikâyet eyledi”, “Kitâb-ı Dekâyık sâhibi hikâyet eyledi” ve “İmâm
Yâfi’î rahmetullâhi aleyh Ravza-i Reyâhîn adlu kitâbında hikâyet eyledi” gibi ifadelerle
eserin kaynaklarına işaret edilmiştir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi XVI. yüzyılın büyük şairi Bâkî de Meşâri’u’l-Eşvâk ilâ
Mesâri’u’l-Uşşâk’ı Arapça’dan Türkçe’ye Fezâil-i Cihâd ismiyle tercüme etmiştir. Hubbî de
İmâdu’l-Cihâd’da Meşâri’u’l-Eşvâk ilâ Mesâri’u’l-Uşşâk’taki bazı hikâyeleri tercüme etmiştir.
Çalışmamızın bu bölümünde, II. Selîm devrinde bahsi geçen eserlerini kaleme almış olan
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Bâkî ile Hubbî arasında bir karşılaştırma yapmanın da faydalı olacağını düşünüyoruz.
Aşağıda, Meşâri’u’l-Eşvâk ilâ Mesâri’u’l-Uşşâk’ta yer alan bir hikâyenin Bâkî ile Hubbî
tarafından yapılmış tercümelerin baş kısımlarından bir bölüm verilmiştir. Bu tercümelerin
birincisi Bâkî’ye, ikinci ise Hubbî’ye aittir.
Bir gazi kimesne var idi. Ana Battâl gâzî
(Hikâye-i Battâl Gâzi) Rûm
memleketlerine girer, gider, küffâr libâsın
giyerdi. Boynuna İncil takardı, dahi gezerdi.
Bulduğu yirde on kâfirden elli kâfire varınca
cümlesin depelerdi. Ammâ dahi ziyâde olsalar
tınmazdı, giçer giderdi. Görenler papaz
sanurlardı. Nice yıllar Rûm diyârında gezüp
küffâra bu mekûle işler etmişdi. Bazı rivâyetde
Hârûn er-Reşid zamanında birgün İslâm
memleketine çıkdı. Hârûn bunı yanına davet
eyledi. Ya Battâl gezdügün yirlerde gördügün
acayibden bize bazı nesne hikâyet idiver, didi.
Battâl eyitdi: No’la yâ Emire’l-Müminin sana
bir zîb nesne takrîr ideyim didi. Bir gün Rûm
memleketinde bir sahrâda gezerken ardımdan
bir at ayağı avazı geldi. Döndim, bakdım. Bir
kimesne, altında bir atı ve elinde bir gönderi
var yakın geldi, selâm virdi. Aleyke’s-selâm
didüm. Gördüm bir müslimân kimesne imiş.
Bana eyitdi: Diyâr-ı Rûmda gezer Battâl dirler
bir kimesne vardır. Hiç sen anı gördün mi, yâ
işitdin mi didi. Ben eyitdim: İşte ol kişi benüm,
ne buyurdun didüm. Hemân atından indi,
benümle görüşdi, karşuma geçdi, oturdı. Arz-ı
mahabbet eyledi. Ve’l-hâsıl şimden sonra
senünle yoldaş olalum.
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Harunü’r-Reşid zamanında tabiinden Abdullah
adlu bir kimesne ki meşhur lâkabı Seyyid
Battâl’dur, kimesne var idi. Ulema-i izâmdan
ve meşayih-i kirâmdan idi. İncil bilürdi. İncil’in
bagazına asup nice yıllar diyar-ı Rum’ı ruhban
suretinde seyahat eyledi ve ayyarlık ile nice
kanlar döküp ve kiliseleri harab idüp gazalar
eyledi. Diyar-ı Rum sıyt u sadasından ve
heybetinden dolmuş idi. Harunü’r-Reşid
zamanında diyar-ı İslâm’a çıkdı. Anı davet
idüp su’al itdi: Ya Battâl sen tarik-i Hak’da
ayyar-ı ibn-i Âdem ve seyyah-ı âlemsin. Bana
diyar-ı Rum’da seyahatinde gördügin acebü’lacayib bir hikâyet eyle. Emirü’l-müminin didi,
bir gün diyar-ı Rum sahralarında bir sahrada
gezerken bir hornus arkamda ve incil
bogazumda… Nâgâh ardumdan at hareketin
işitdüm. Nazar idüp bir atlu gördüm. Silâhla
yakın geldi, selâm virdi. Müslümanların selâmı
gibi… Bildüm ki ehl-i İslâm’dandur. Bana: Ya
sahibü’l-hornus ve’l-İncil diyar-ı Rum’da Battâl
adlu bir er vardur. Seyyah-ı âlemdür, haberün
yok mu? İsa hakkı içün bana haber vir. Ben
didüm: Ol Battâl-ı ayyar benüm. Fi’l-hal
atından inüp elüm, ayagum öpdi. Ben senün
can u gönülden hizmetine geldüm. Beni kabul
it hizmetine, kabul itdüm.

İki metne baktığımız zaman Hubbî’nin ifadelerinin daha süslü ve ağır bir dille
yazıldığını, dil ve üslûp bakımından Bâkî’nin daha sade ve anlaşılır olduğunu görmekteyiz.
İleride bu iki eserin daha kapsamlı bir karşılaştırmasının yapılması bize iki şair hakkında
ilginç bilgiler verebilir.
Sonuç ve Değerlendirme
Şimdiye kadar herhangi bir eserinin nüshası elimizde bulunmayan Ayşe Hubbî
hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu çalışmada bugüne kadar Ayşe Hubbî
hakkında yapılmış bilimsel çalışmaların uzun uzadıya tekrarlanması yerine bu bilgiler
kısaca özetlenmiş, Hüseyin Hüsâmeddîn’in Amasya Tarihi’nde yer alan ve bugüne kadar
yayımlanmamış olan Hubbî hakkındaki bilgiler metinde sunulmuştur. Böylece Hubbî
hakkındaki biyografik kaynaklara katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Hubbî’nin kaynaklarda zikredilmeyen ancak kendisine aidiyeti kesin olan İmâdu’l-Cihâd
isimli eserinin mevcut iki nüshası kullanılarak bilimsel bir metninin ortaya konması
gerekmektedir. Eserin metninin ortaya çıkarılması, Hubbî’nin şâirliği ve kadın divan
şairlerimiz ile ilgili çalışmalar açısından çok önemlidir.
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Hubbî’nin kaynaklarda zikredilmeyen bir eserinin bir nüshasının Paris’te ortaya
çıkması, kendisinin kaynaklarda zikredilen ve çok övülen Cemşid u Hurşîd mesnevisinin de
bugün Türkiye’de veya yurt dışında bulunan bir kütüphanede fark edilmeyi beklediğini
gösterir. Yakın zamanda bu eserin ve Divanının da gün yüzüne çıkarılacağını ümit
ediyoruz.
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Özet
Harfler eski zamanlardan beri insanların dikkatini çekmiş, farklı milletlerin
edebiyatlarında biçimi, okunuşu, dizilişi ve görünüşüyle yer almış, bu doğrultuda bazı
anlayış ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatında da harf simgeciliğinin farklı
düzeylerdeki uygulamalarına rastlamak mümkündür. İslam kültüründe ebced sistemi,
cifr, vefk, tefeül gibi uygulamalar, Hurûfîlik anlayışı, tasavvufun harflere birtakım
değerler ve anlamlar yüklemesi harf simgeciliğine yaygınlık kazandırmıştır. Bu
doğrultuda şairler harflere dayalı birçok uygulamaya yer vermişler; bitişen (muvassal),
bitişmeyen (mukatta), noktalı (menkut), noktasız (mühmel) harflerle şiirler yazmak
gibi uç uygulamalar denemişlerdir. Harflere dayalı uygulamalar barındıran cinas ve
kalb gibi sanatlar kullanmışlardır. Arap alfabesindeki harfleri elif’ten ye’ye ya da tam
tersi şekilde sıralayarak elif-nâmeler; harfleri bir isim veya ifadeye işaret edecek
şekilde sıralayarak da muvaşşah olarak isimlendirilen şiirler yazmışlardır.
Divan şairleri harfleri, çeşitli unsurlarla şekle dayalı bir münasebet kurarak yaygın
şekilde kullanmışlar, harfe dayalı benzetme, mecaz ve kelime oyunlarına yer
vermişlerdir. Bilhassa sevgilinin ve âşığın çeşitli özelliklerini harflerin şekil
özelliklerinden yararlanarak ortaya koymuşlardır. Bu şairlerden biri de Amasyalı
Münîrî’dir. Münîrî (ö. 1521?), II. Bayezid devri şairlerindendir. Türkçe ve Farsça
şiirlerden müteşekkil Divan’ı, Mihr ü Müşterî adlı mesnevisi ve manzum Siyer-i Nebî’si
olan şair, divan edebiyatında Necâtî Bey-Zâtî çizgisindeki şairlerden biri olarak
değerlendirilebilir. Divan’ında müşeccer, tecnis, müracaa, elif-nâme şeklinde şiir
örnekleri bulunan Münîrî, mahallî ve klasik üslubun etkisi altında atasözü ve deyimlere,
mahallî coğrafyaya, cinasa, arkaik kelimelere, Türkçe unsurlara ve Türkçe kelimelerden
oluşan kafiyelere sıkça yer vermiş bir şairdir. Münîrî, şiirlerinde harf oyunlarından da
sıkça faydalanmıştır. Bu çalışmada şairin yayımlanmış Divan’ında yer alan Türkçe
şiirlerindeki harflere dayalı uygulamalar incelenecek, şairin elif-nâmesi ayrıca
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Münîrî, harfler, harf oyunları, harf simgeciliği, elif-nâme.
Abstract
Since ancient times, the letters have always attracted people’s attention. They occupied
an important place in the literatures of different nations in terms of their forms,
pronunciation, order and appearance; and in this direction, different perceptions and
points of views have been developed in time regarding this matter. It is also possible to
encounter different applications of letter symbolism in the Turkish Literature. The
applications which were developed within the Islamic culture, such as “ebced” system,
cifr, vekf, tefeül, the understanding of Hurifism, and the fact that Sufism attributed
meaning and value to the letters, all these factors enabled letter symbolism to become
widespread. In this direction, poets gave made many applications in their works: they
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tried extreme applications such as writing poems using adjoining letters (muvassal);
letters with dots (menkut) and letters without dots (mühmel). They used different
figures of speech such as puns (cinas) and kalb, which covered letter-based
applications. They wrote “elif-nâme”s where the letters are put in the Arabic alphabet
from “aleph” to “ya” and vice versa; or put letters in order in such ways as to signal a
name or denote a meaning as it is done in muvaşşahs.
Divan poets used letters in a widespread manner, together with various elements
especially by establishing a relation based on their shapes/appearances. Especially they
manifested various characteristics of their beloved ones or lovers by making use of the
shapes of the letters.
One such poet is Münîrî from Amasya. Münîrî (death.1521?) lived during the reign of II
Beyazid. The poet, who wrote a Divan composed of poems in Turkish and Persian
languages, a mesnevi entitled Mihr ü Müşterî and a poetic Siyer-i Nebî (prophetic
biography) can be considered as one of the poets who was in the line following the
current led by Necati Bey-Zati”. Münîrî, whose Divan has samples of poems in the form
of müşeccer, tecnis, müracaa, elif-nâme, gave place in its works under the effect of the
local/regional and classical style/genre to proverbs, idioms, local/regional geography,
puns, to archaic words, Turkish elements and rhymes composed of Turkish words.
Münîrî also often made use of letter plays in its poems. In this work, the letter-based
applications in poems written in Turkish language in his Divan will be studied, and also
Poet’s elif-nâme will be evaluated.
Keywords: Münîrî, letters, letter plays, letter symbolism, elif-nâme.
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Giriş
Harfler yaklaşık dört bin yıl önce ortaya çıktığında bugünkü anlamda sesleri değil, bazı
resimleri ve özel işaretleri karşılıyordu. Bu yazı biçiminde her bir harf, biçimi ile aynı
zamanda bir varlığın da adıydı. Zamanla harflerin biçim, sayı ve anlam değerinden hareket
ederek varlığı ve insanı yorumlama çabaları ortaya çıktı. Bu çabalar Orta Doğu kavimlerinde
görülmekle beraber Tevrat’a dayalı Kabala hareketi bu gizemci hareketlerin ilk
örneklerinden biri olarak zikredilebilir (Tökel, 2016: 26). Harf simgeciliğine dayalı gizemli
hareketler Antik Yunan’da Pythagoras’ın felsefî yaklaşımında da görülmektedir. Hint felsefî
sisteminde, Romalılarda ve Mısırlılarda da rastlanan harf simgeciliği temelde harflerin ve
bunların sayı değerlerinin esrarengiz birtakım özellikleri olduğuna dayanıyordu. Bu anlayış
harfler yoluyla büyü yapma ve geleceği okumanın yanı sıra bazı gizemli mesajları ve gizli
bilgileri harfler yoluyla aktarmayı esas alıyordu.
Harflere dayalı farklı anlayışlar İslam medeniyetinde de görülmektedir. Demirel (2008:
251), harflerin gizli anlamlar taşıdığı fikrinin İslam dünyasında gelişip yaygınlık
kazanmasında İlk Çağ düşünürlerinin önemli bir yerinin olduğunu vurgulamaktadır. İslam
medeniyetinde Kur’an-ı Kerim’de hurûf-ı mukattaaların varlığı, Hz. Peygamber’e ve
sahabeden bazı isimlere atfedilen harflere dair rivayetler ve Muhyiddin Arabî’nin harflere
tasavvufî yaklaşımı harflere dayalı yaklaşımların yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. Harfler
ilk olarak sayısal değerleriyle değerlendirilmiş, ebced dediğimiz bir sistem ortaya
çıkmıştır1. Farklı medeniyetlerde de görülen geleceği okuma, gelecekten haber verme
arayışları harflere ve rakamlara dayalı bir sistem olan cifri doğurmuştur. Cifre benzeyen
ancak ondan amaç olarak ayrılan vefkte de harfler ve rakamlar kullanılmıştır. Vefk daha çok
muska ve dualar şeklinde yer almıştır. Tefeül yani falcılıkta da harflerden faydalanılmış,

1

Bu sistem için bk. Yakıt, 1992 ve Karabey, 2015.
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bilhassa Kur’an’dan harflere bakmak suretiyle ortaya çıkan harfler yorumlanmış, insanın
içinde bulunduğu durum değerlendirilerek amel edilmiştir.
Harfler genel olarak ilm-i hurûfun konusudur. İlm-i hurûfta da asıl mevzu esrâr-ı hurûf
olmuştur. Başka bir ifadeyle harflere dayalı ilimde amaç, harflerin taşıdıkları sırları ortaya
çıkarmaktır. İlm-i hurûfun esasını ebced, cifr, vefk gibi unsurlar oluşturmuştur. İlm-i hurûfa Sayfa | 179
dayalı yaklaşımlarda Hurûfîlik anlayışının önemli bir yeri vardır2. Harfler söz konusu
olduğunda Fazlullah Esterâbâdî tarafından esasları belirlenen ve harf simgeciliğine dayanan
Hurûfîlik anlayışı, bu anlayışa mensup olsun olmasın pek çok şair tarafından şiirde yer
verilen bir inanç sistemi olarak dikkati çekmektedir. Hurûfîlik temelde Allah’ın söz şeklinde
tecelli ettiği, sözün de esasını ses ve harflerin oluşturduğu anlayışına dayanır ve insan
yüzünde bu harflerin yer aldığını savunur. Hurûfîlik İslam’a ait pek çok ibadeti ve anlayışı
harflere dayalı açıklamaya çalışan bir sistem olarak bünyesinde yer alan pek çok kısaltma
ve simgeyle edebî metinlerde yer almış, çoğu defa da metinleri anlamayı zorlaştırmıştır.
Eski çağlardan bu yana harfler üzerine pek çok söz söylenmiş, çok değişik akım ve
anlayışlar oluşmuş ve harflerin şekil, okunuş, diziliş ve görünüşleri üzerine sayısız tahliller
yapılmış, inanışlar meydana getirilmiştir (Tökel, 2016: 11). Bu inanışlar divan şairleri
tarafından edebî metinlerde işlenmiş, şairler yer yer ilm-i hurûfa dayalı anlayışlardan
faydalanmışlardır. Divan şairleri öncelikle harflerin simgesel değerlerini esas almışlar,
harfleri çoğunlukla bir benzetme ögesi olarak kullanmışlardır. Harflerin şekil özellikleri
bazen âşığın bazen de sevgilinin birtakım özelliklerini anlatırken başvurulan bir unsur
olmuştur. Sevgilinin ve âşığın hem bazı uzuvları hem de vasıfları harflere dayalı olarak
anlatılmıştır. Harflerin görsel değeri, simgesel değerini de tayin etmiş, görsel değeriyle
şiirin, resmin ve hattın ögesi olan harfler, ses değeriyle şiirde armoniyi sağlamış, simgesel
değeriyle şiirde manayı destekleyen, açıklayan, genişleten, bazen de gizleyen; bir unsuru
vurgulayan, şiirde anlamın üzerine bina edildiği odak kelimeyi işaret eden, bir kavramı
pekiştiren öge olmuştur3. Harfler bir araya gelerek bir kelime veya kavram oluşturur, bu
kısım da şiiri biraz muammaya yaklaştırır. Burada muammaların çözümlerinde harflere
dayalı benzetmelerin ve harflerin şekil yönünden benzetildiği ögelerin zikriyle yapılan
kelime oyunları akla gelmelidir. Harflerin bir araya gelerek oluşturdukları farklı
kompozisyonlar beyitte zikredilen veya gizlenen bazı kelimeleri yansıtırken şairlere
mazmun imkânı da sağlamıştır4.
Divan şairleri kendi hâllerini ve sevgilinin özelliklerini anlatırken harflerden hareketle
zengin hayal ve imajlar ortaya koyarak edebî bir gelenek oluşturmuşlardır (Savran, 2009:
936). Bu edebî gelenek yer yer dinî-tasavvufî anlayıştan izler taşısa da divan şairleri ile dinîtasavvufî edebiyata mensup şairler arasında bazı kullanım farklılıklarına rastlamak
2

Hurufîliğe dair geniş bilgi için bk. Usluer, 2009.

3 Kaplan (2014: 207-225), şairlerin aliterasyon yaparken harfin hem işitsel hem de görsel değerinden

istifade ettiklerini, tekrarlanan seslerin yalnız işitsel değil, görsel olarak da beyte bir katkı sağlayıp
anlama ve ahenge etkisi olduğunu Bâkî Divanı’ndan hareketle ortaya koymuştur. Söz konusu
çalışmada harflerin ses-görüntü-ahenk birlikteliği içinde nasıl kullanıldığı farklı örneklerden
hareketle incelenmiştir.
4 Arslan (2000: 305-318), Zâtî Divanı üzerine yaptığı bir incelemede şairin 150 kadar beyitte
muamma benzeri harf ve kelime oyunu yaptığını tespit etmiş, bir kısmı harf oyunları içinde
değerlendirilebilecek beyitlerin izahında yer yer muamma çözümlerinden faydalanmıştır. Arslan’ın
yer verdiği örneklerin bir kısmı bu çalışmada harfleri benzeyenleri ile birlikte zikrederek bir
kelimeye işaret etme, yalnızca harflerin benzeyenlerine yer vererek bir kelimeye işaret etme, bir
kelimeyi gizleme, kalb oyunuyla bir kelimeye işaret etme gibi başlıklar altında değerlendirilebilecek
kullanımlardır.
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mümkündür. Ceylan (1997: 152) divan edebiyatı ile dinî-tasavvufî edebiyat arasında
harflerin kullanımı bakımından birtakım farklılıkların olduğunu belirtmektedir. Ceylan’a
göre divan şiirinde hâkim temayül harflerle insan uzuvları arasında münasebet kurmaya
dayalı iken tasavvufî edebiyatta bu, çok daha fazla çeşitlilik ve zenginlik arz etmiş, sufîler
tarafından harfler ıstılahî boyutta ele alınmıştır. Harfler simgesel değeriyle bazı tasavvufi
Sayfa | 180 anlayışlara kaynaklık ederken bazı tarikatların kıyafet ve eşyalarında simgesel anlamıyla da
yer almıştır (Tökel, 2016: 21).
Çelebioğlu (1998: 509) halk, divan ve tekke edebiyatında harflerle ilgili hususiyetlerin
kullanıldığını vurguladıktan sonra harflerin kullanıldığı eserleri tam olarak anlayabilmek
için harflerle alakalı bazı hususların bilinmesi gerektiğini belirtir. Çelebioğlu,
edebiyatımızda harflere dayalı uygulamaları altı maddede incelemiştir:
1. Umumi manada harflerin sembol olarak kullanılması
2. Hususi manada harfler
3. Hurûfîlik
4. Ebced hesabı
5. Çeşitli hususiyetler (tevşih, kısaltmalar, kekeme dili)
6. Elif-nâmeler
Demirel (2008: 251-264), harflere dayalı uygulamaların divan, halk ve tasavvuf
edebiyatında yer aldığını, bu uygulamaların ebced, elif-nâme ve kekeme diliyle yazılmış
metinlerde görüldüğünü söyler, harflerin bazı kelime ve ibarelerin kısaltması olarak da
kültürde kullanıldığını belirtir. Tavukçu (2008: 220-235) divan şiirinde harflere dayalı
uygulamaları armoni, akrostiş (muvaşşah), kalb, akis ve cinas olarak sıralar. Bunlardan biri
olan muvaşşahı, bir manzumeyi oluşturan mısraların veya beyitlerin baş tarafına, ortasına
veya sonuna yerleştirilen harf, hece veya kelimeler yoluyla gizli bir isim veya ifade olarak
tanımlayıp harflere dayalı uygulamalardan biri olarak zikreder. Tavukçu’ya göre muvaşşah,
Batı’da akrostiş denilen uygulamadan ayrılmaktadır. Batı’da muvaşşah karşılığında
harflerin yer aldığı yere göre akrostiş, mezostiş ve telestiş tabirleri kullanılmıştır. Yekbaş
(2012: 2698) da muvaşşahın akrostişten farklı olduğunu vurgulayıp muvaşşahın bu üç
uygulamayı kapsayan örneklerinin bulunduğunu belirtir. Yekbaş, ele aldığı otuz dokuz
şiirden hareketle muvaşşahta sadece isim veya ifade gizlenmediğini, bazen mısra ve
beyitlerin de meydana getirildiğini ekler.
Divan edebiyatında harflere dayalı uygulamalar arasında Arap alfabesindeki harflerin
bazı özellikleri dikkate alınarak yazılan şiirler de dâhil edilebilir. Bu şiirler harflerin noktalı
olup olmayışına, bitişip bitişmeyişine göre farklı başlıklarda incelenmiştir. Divan
edebiyatında yalnız noktalı harflerden oluşan kelimelerle yazılan şiirlere menkut veya
mu’cem, yalnız noktasız harflerle yazılan kelimelerden oluşan şiirlere mühmel veya hurûf-ı
hattî, bir kelimesi noktalı bir kelimesi noktasız harflerden oluşan kelimelerle yazılan şiirlere
hayfâ, her kelimenin bir harfi noktalı bir harfi noktasız olarak yazılan şiirlere raktâ, yalnız
bitişen harflerden oluşan kelimelerle yazılan şiirlere muvassal, yalnız bitişmeyen
harflerden oluşan kelimelerle yazılan şiirlere mukatta denmiştir5. Şairler bu tarz
uygulamaların dışında alfabedeki tüm harfleri kullanarak ya da bazı harfleri hiç
kullanmayarak da şiirler yazmışlardır. Bazen bütün mısraları aynı harfle başlayıp aynı
harfle biten şiirler yazılırken bazen de alfabedeki harfleri belli bir düzen içinde mısra, beyit
5

Bu tarz şiirlere dair örnek metinler için bk. Tökel, 2010.
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veya bentte; başta, ortada veya sonda sıralayarak -elif-nâme olarak bilinen- şiirler de
yazılmıştır.
Harflere dayalı uygulamalardan birisi de harflerin şekliyle farklı unsurlar arasında
teşbihe dayalı bir ilişkinin kurulmasıyla ortaya çıkan ve harf oyunları olarak nitelenen
uygulamalardır. Harf oyunları, bir veya birkaç beyitte ya da şiirin bütününde harflerin biçim
bakımından sevgilinin güzellik unsurlarına veya çeşitli nesnelere benzetilmesiyle Sayfa | 181
gerçekleşen, beyit veya şiir içerisinde bir kelime gizlemeye ya da benzetmelerden
yararlanarak bir harfe veya kelimeye işaret etmeye dayanan sanatlardır (Zülfe, 2008: 266).
Harf oyunlarında bazen harflerle birlikte benzeyenleri verilmiş, bazen de sadece
benzeyenler şiirde yer almış, okurun onlardan yola çıkarak şairin işaret ettiği kelimeye
ulaşması beklenmiştir (Demirkazık, 2014: 108). Harf oyunları, bir kelimeye harf ilave
ederek veya çıkararak ya da cinas ve kalb gibi sanatlar yoluyla da yapılmıştır (Taş, 2014:
82).
Zülfe (2008: 265-276) Emrî Divanı’ndan hareketle harf oyunlarını şu başlıklar altında ele
almıştır:
1. Harfler güzellik unsurlarına benzetilip sıralandıktan sonra bir kelime ortaya çıkarma
biçiminde yapılan oyunlar
2. İki harfi iki kelimede anmakla yapılan oyunlar
3. Sayılar ve ebced hesabıyla yapılan oyunlar
4. Harflerin biçimleri üzerinde değişikliklerle ve noktalama işaretleriyle yapılan oyunlar
5. Kelimeye harf ekleme ve kelimeden harf çıkarma ile yapılan oyunlar
6. Harflerin kelimedeki yerlerine göre yapılan oyunlar
7. Şiirin bütününde yapılan harf oyunları (muvaşşah, iade, reddü’l-acz ale’s-sadr)
Taş (2014: 81-95) da Me’âlî Divanı’ndan hareketle harf oyunlarını şu başlıklar altında ele
almıştır:
1. Leff ü neşr yoluyla kelimeye işaret
1.1. Harfleri benzeyenleri ile zikrederek kelimeye işaret
1.2. Harflerin benzeyenlerini zikrederek kelimeye işaret
1.3. Sıfırın içerisinde bulunduğu benzetmelerle kelimeye işaret
işaret

1.4. Harfler ve benzeyenleri ile harflerin benzeyenlerini birlikte zikrederek kelimeye
1.5. Harfleri benzeyenleri ile zikrederek kelimeyi gizleme

2. Cinas yoluyla yapılan harf oyunları
2.1. Nakıs cinas yoluyla yapılanlar
2.2. Mükerrer cinas yoluyla yapılanlar
2.3. Kalb yoluyla yapılanlar
3. Harflerin kelimelerdeki yerlerine göre yapılan oyunlar
Harf oyunlarına dair en geniş tasnifi Kaya (2013: 71-114) yapmıştır. Kaya (2013: 75),
söz konusu çalışmasında 200’ün üzerinde divanı harf ve kelime oyunları bakımından
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incelediğini söylemektedir. Yazar 63 şairden 118 örnekle harf oyunlarını 9 ana başlık
altında incelemiştir. Bu incelemeye göre harf oyunları şunlardır:
1. Kelimeyi oluşturan harfleri ya da harflerin müşebbehlerini vererek kelimeyi ortaya
çıkarma
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1.1. Harfleri vererek kelimeyi ortaya çıkarma
1.1.1. Kelimenin şiirde verildiği örnekler
1.1.2. Kelimenin şiirde verilmediği örnekler
1.2. Harfleri ve müşebbehlerini birlikte zikrederek kelimeyi ortaya çıkarma
1.2.1. Kelimenin şiirde verildiği örnekler
1.2.2. Kelimenin şiirde verilmediği örnekler
1.3. Yalnızca harflerin müşebbehlerini vererek kelimeyi işaret etme
2. Kelimeye harf ekleyerek ya da kelimeden harf çıkararak yapılan oyunlar
2.1. Harf ekleyerek yapılan oyunlar
2.2. Harf çıkararak yapılan oyunlar
3. Harflerin kelimelerdeki yerlerine göre yapılan oyunlar
3.1. Kelimenin başındaki harflerle yapılan oyunlar
3.2. Kelimenin ortasındaki harflerle yapılan oyunlar
3.3. Kelimenin sonundaki harflerle yapılan oyunlar
4. Sayılar ve ebced hesabıyla yapılan oyunlar
5. Yazıdaki işaretlerle yapılan oyunlar
6. Kalb sanatıyla yapılan oyunlar
6.1. Kalb-i küll
6.2. Kalb-i ba’z
6.3. Sınırlı kalb
7. Cinas sanatıyla yapılanlar
7.1. Cinas-ı mükerrer şeklinde
7.2. Cinas-ı mutarraf şeklinde
7.3. Cinas-ı hat şeklinde
8. Birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerle yapılan oyunlar
9. Kelimeyi bölerek yapılan oyunlar
Harf oyunlarına dair yapılan üç tasnifte de benzerlikler olduğu görülmektedir. Tasnifler
harf oyunlarının kendi içerisinde sistemli bir şekilde yapıldığını ortaya koymaktadır.
Şiirlerinde harf oyunlarına sistemli şekilde yer veren şairlerden birisi de Münîrî’dir. Bu
çalışmada Münîrî’nin yayımlanmış Divan’ındaki Türkçe şiirlerinde harflere dayalı
uygulamaların nasıl yer aldığı incelenmiştir. Çalışmada tasniflerden en ayrıntılısı olan
Kaya’nın tasnifi esas alınmıştır. Ancak Kaya’nın tasnifindeki başlıkların hepsine değil
Münîrî’de görülenlere yer verilmiştir.
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1. Münîrî’nin hayatı ve edebî kişiliği
Münîrî, Amasya’da doğmuştur. Kendi el yazısıyla yazılmış olan Mihr ü Müşterî adlı
mesnevisinde adı “Münîrî bin Mehmed” şeklinde kayıtlıdır. Amasya Tarihi’nde Münîrî
Mehmed Çelebi ve Münîrî Efendi olarak tanıtılır. Osmanlı Müellifleri’nde Münîrî İbrahim
Çelebi “Amasiyevî” adıyla tanıtılmıştır. Amasya Meşâhiri, Amasya Şehri Tarihi ve Tuhfe-i
Nâilî’de ismi İbrahim Çelebi olarak kaydedilmiştir. Münîrî’den bahseden Latîfî, Kınalızade Sayfa | 183
Hasan Çelebi, Gelibolulu Âlî, Kafzade Fâizî, Hammer ve Tayyarzade Atâ şairin adıyla ilgili
herhangi bir bilgi vermezler. Hüsameddin Yaşar, Amasya Tarihi adlı eserinde şairden Münîrî
Mehmed Çelebi bin Yusuf Çelebi diye bahseder. Hâlbuki Münîrî’nin Mihr ü Müşterî
çevirisinin müellif nüshasındaki ketebe kaydında “temme’l-kitâbü biʿavnillâhi Meliki’lVehhâb ʿalâ yedi nazımıhî Münîrî bin Mehemmed” ifadesi yer alır. Buna göre şairin adının
da mahlasının da Münîrî olması icap eder. Şairin doğum tarihi belli değildir. Mihr ü Müşterî
mesnevisinde şairin kaydına göre babasının adı Mehmed’dir ve II. Bayezid (1481-1512)
döneminde erkân-ı divanda nişancılık yapmıştır. Münîrî, II. Bayezid’in ve oğlu Şehzade
Ahmed (ö.1512)’in teveccühünü kazanmış musahiplerindendir. Hüseyin Hüsameddin,
şairin de babası gibi nişancı olduğunu 1504-1509 tarihleri arasında Şehzade Sultan
Ahmed’in divanında nişancılık yaptığını bildirir. Latîfî, “vüfûr-ı ilm u ma’rifet ile tab’ı nice
fenne şâmil” ifadeleriyle Münîrî’nin bilgisine vurgu yapar. Amasya Tarihi’nde Şehzâde
Ahmed’in oğulları için yaptırdığı sünnet düğünü (1505) tasvir edilirken, düğüne katılan
şairler içinde en ayyaşının Tokatlı Melîhî, en terbiyelisinin Şermî ve en fâzılının da Münîrî
Efendi olduğu vurgulanır. Bu bilgi onun şahsiyetine vurgu yapmasının yanı sıra o tarihte
Amasya’da olduğunu da göstermektedir. Eserlerinde kendisi ve ailesi hakkında bazı
bilgilere ulaşılmaktadır: Mihr ü Müşterî mesnevisindeki ifadelerinden nişancılık görevinden
önce Osmanlı ordusunda uzun süre sipahilik yaptığı da anlaşılmaktadır. Bu özellikleri onun
hem ilmiyye hem de askeriyye sınıfına mensup bir şair olduğunu ortaya koymaktadır. Şairin
yazdığı bir mersiyede 1482’de veba sebebiyle Ali ve Ferah isimlerindeki iki evladını birer
hafta arayla kaybettiği kayıtlıdır. Osmanlı Müellifleri’nde 1520-1521 yılında Sofya’da vefat
ettiğine dair bilgi yer alsa da Münîrî İbrahim Çelebi adıyla tanınan başka bir şahısla
karıştırıldığından (Bu şahıs yaklaşık bir asır sonra yaşamış, Belgradlı Münîrî olarak bilinen
İbrahim b. İskender el-Münîrî er-Rûmî olmalıdır.) ölüm tarihi ve mezar yeri konusunda
verilen bilgi de şüpheyle karşılanmalıdır. Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Amasya’daki
ziyaretgâhlardan bahsederken, bizzat gördüğü sultan, kibar ve bilginlerin ziyaretgâhları
arasında Münîrî’nin türbesini de zikreder ancak vefat tarihinden bahsetmez. Bu bilgiye
dayanarak mezarının Amasya’da olduğunu söylenebilir, vefat tarihi hakkında maalesef
sağlıklı bir kayıt yoktur6.
Münîrî Divan, Siyer-i Nebî gibi iki manzum eser telif etmiştir. Ayrıca Assâr-ı Tebrizî’nin
Mihr ü Müşterî mesnevîsini Türkçeye tercüme etmiştir. Bunların yanında Mecmûa-i Münşeât
ve Mecmûa-i Târihiyye adında iki mensur eseri vardır. Münîrî, şiirin yanında inşa ilmiyle ve
hat sanatıyla da uğraşmıştır. Münîrî’nin zamanında Amasya’da Şeyh Hamdullah gibi ekol
kuran bir sanatkârın var olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte hatla ilgili olan biyografi
kaynaklarında onun ismine tesadüf edilmez.
Münîrî, Fars edebiyatından Hâfız-ı Şîrâzî muakkibi; Türk edebiyatında ise Ahmet PaşaNecâtî Bey-Zâtî çizgisindeki şairlerden biri olarak değerlendirilebilir. Divan’ında müşeccer,
tecnis, müracaa, elif-nâme, şehir methiyesi şeklinde şiir örnekleri bulunan Münîrî, mahallî
ve klasik üslubun etkisi altında atasözü ve deyimlere, mahallî coğrafyaya, cinasa, arkaik
Bu kısım Ümran Ay tarafından “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü”ne yazılan Münîrî maddesinden
alınmıştır. Bu maddenin yanı sıra Münîrî Divanı’nı yayımlayan Ersoy’un (2017: 1-2) şairin hayatıyla
ilgili tespitleri de dikkate alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Ay, E.T.: 27.08.2018.
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kelimelere, Türkçe unsurlara ve Türkçe kelimelerden oluşan kafiyelere sıkça yer vermiş bir
şairdir. Şairin edebî kişiliğinde Türkçe unsurların belirleyici olduğunu söylemek
mümkündür7. Münîrî Divanı’nda 47. gazel bir müracaa örneğidir. Şair -tecnis örneği olarak
kabul edilebilecek olan- 84, 192, 221, 260, 261, 262 numaralı gazellerinde ve 2 numaralı
mesnevisinde cinaslı kafiyeye yer vermiştir. Münîrî’nin 15 ve 27. kasideleri müşeccer
Sayfa | 184 örneğidir. Münîrî’nin Türkçe gazelleri arasında sadece redifi değil, kafiyeyi de Türkçe
kelimelerden seçtiği bir hayli şiiri vardır. Münîrî Divanı’nda Türkçe kafiyeli şiirler şunlardır:
G. 15, 21, 45, 49, 58, 63 (Yedi beytin tamamında atasözleri kullanılmıştır.), 70, 71 (Beş beytin
tamamında atasözü veya deyimler kullanılmıştır.), 91 (Beş beytin tamamında atasözü veya
atasözü tarzında veciz sözler kullanılmıştır.), 92, 101, 104 (Kafiyeyi Türkçe kelimelerle
kurulu ikilemeler oluşturmaktadır.), 111, 119, 122 (Yalnız bir mısrada kafiye Türkçe
değildir.), 128, 129 (Yalnız bir mısrada kafiye Türkçe değildir.), 130, 133, 147, 149, 150, 151,
158, 167, 175, 177, 210, 211, 212, 213, 215 (Yalnız bir mısrada kafiye Türkçe değildir.), 222,
223, 247, 252, 266, 267, 272, 281, 306 (Yalnız bir mısrada kafiye Türkçe değildir.), 317, 320,
326.
Münîrî’nin edebî kişiliğinde harflere dayalı uygulamaların da önemli bir yeri vardır. Şair
bu doğrultuda 43, 182 ve 191 numaralı gazellerinin tamamında harf oyunlarına yer
vermiştir. Divan’da 17 muamma ve 1 elif-nâme (G. 125) de harflere dayalı uygulamalar
arasında zikredilebilir.
2. Münîrî’nin şiirlerinde harf oyunları
2.1. Harfleri ve benzeyenlerini birlikte zikrederek kelimeyi ortaya çıkarma
Bu başlıkta yapılan harf oyunlarında şairler doğrudan harfe ve harfle ilgi kurdukları
kelimeye yer verirler. Harflerin birleştirilmesi ile oluşan kelime ise beyitte bazen yer alır,
bazen ise bunu okuyucunun bulması beklenir. Harflerin sırası düzenli veya dağınık olabilir.
Münîrî’nin en fazla yer verdiği harf oyunu budur.
2.1.1. Harflerin ve benzeyenlerinin işaret ettiği kelimenin şiirde yer aldığı
örnekler
Münîrî bu yapıya yer verdiği beyitlerinde her zaman harflere ve harflerin benzeyeni
kelimeye birlikte yer vermemiştir. Bazen harf ilgi kurulduğu kelime ile birlikte yer alırken
bazen sadece harfin benzeyeni olan kelime yer almış, harfi okuyucunun fark etmesi
beklenmiştir. Münîrî’de bu kullanımlar bazen öyle bir hâl almıştır ki şair aynı beyitte her iki
mısrada farklı sistemler içinde farklı kelimelere işaret etmiştir.
Sâd-ı çeşmün dâl-ı zülfün hod belâdur câna sad
Çeşm ü zülfeynün di artuk kılmasun budur ʿaded

(G. 43/1)

Münîrî yukarıdaki beytinde sevgilinin sâd ( )صharfine benzeyen gözünün ve dâl ()د
harfine benzeyen zülfünün canına yüz bela olduğunu söylerken harflerle yüz anlamına gelen
sad ( )صدkelimesini oluşturmuştur. Bu harf oyunuyla sevgilinin gözünün ve zülfünün
kendisine ne büyük bela olduğunu vurgulamıştır. Şair, ikinci mısrada ise yalnızca harflerin
benzetildiği güzellik unsurlarını zikretmiştir. Şair, canına yüz bela olan sevgilinin gözünden
ve zülfünden artık âşığa bela kılmamasını, bu adedin yeterli olduğunu söylemektedir.
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şu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Münîrî’de Türkçe unsurların yanı sıra Türk kelimesi
de sıkça kullanılmıştır. Ancak bu kullanım divan edebiyatındaki hâkim kullanıştan farklılık
göstermektedir. Divan şairleri tarafından -bilhassa 15. yüzyıldan itibaren- bir hakaret unsuru olarak
tahkir ve tezyif amacıyla kullanılan Türk kelimesi Münîrî’de istiare yoluyla güzel ve mahbubu yani
sevgiliyi ve sevgilinin bazı güzellik unsurlarını karşılamaktadır.
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Mısrada ʿaded ( )عددkelimesine işaret etmek isteyen şair ilk mısrada da yer verdiği göz ve
zülfe müracaat etmiştir. Divan şiirinde gözün benzetildiği harflerden biri de ayn (’)عdır. Zülf
ise dâl ( )دharfine benzetilmiştir. Şair zülfeyn diyerek iki adet dâl harfine işaret etmiştir. Bu
şekilde harfler birleştirildiğinde ʿaded ( )عددkelimesi ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi şair
ilk mısrada harfleri ve ilgili olduğu unsurları, ikinci mısrada ise yalnızca harflerin
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benzeyenlerini zikrederek iki mısrada, iki farklı kelimeye işaret etmiştir.
Gönlüm mülkini Yeʾcûc-ı gam iderdi harâb
Sîn-i dendânunla zülfün fikri olmasaydı sed

(G. 43/2)

Şair, sevgilinin dişini ve zülfünü fikretmektedir. Sevgilinin sîn ( )سharfine benzeyen dişi
ve zülfünün fikri set olmasa şairin gönül ülkesini gam Yecüc’ü8 harap edecektir ancak şair
bu iki güzellik unsuruyla gamdan kurtulmuştur. Beyitte ilk olarak diş, sîn ( )سharfine
benzetilmiştir. Zülfün benzetileni olan dâl ( )دharfi ise söylenmemiştir. Her iki harf
birleştirildiğinde mısra sonundaki sed ( )سدkelimesi elde edilmektedir.
Gâh zülfün cîm ü geh dendânun ile dâl olup
Yanmağ içün ʿışk odına bizi bağlarlar cesed (G. 43/4)
Sevgilinin zülfünün benzetildiği harflerden birisi de cîm (’)جdir. Münîrî de bu doğrultuda
sevgilinin bazen cîm’e benzeyen zülfüyle bazen de dişiyle dâl olup şairi yanması için aşk
ateşine ceset olarak bağladığını söylemektedir. Beyitte benzeyeni zikredilen tek harf
cîm’dir. Şair, dişin benzeyeni olan sîn’e ( )سharf olarak yer vermemiştir. Dâl ise benzeyeni
olmadan harf olarak zikredilmiştir. Her üç harfin sırasıyla birleştirilmesiyle mısra
sonundaki cesed ( )جسدkelimesi elde edilmektedir.
Sâd-ı çeşmünle dehânun mîmi zülfün dâlını
Gördüğünce dir Münîr ihlâsla Allâhü’s-samed

(G. 43/5)

Şair, yukarıdaki beyitte sevgilinin üç güzellik unsuruna ve bunlarla ilgili olan harflere
birlikte yer vermiştir. Şair, sevgilinin sâd ( )صharfine benzeyen gözünü, mîm ( )مharfine
benzeyen ağzını ve lâm ( )لharfine benzeyen zülfünü gördüğünde ihlas içinde Allahü’ssamed9 demektedir. Şairin güzellik unsurları ile beraber zikrettiği harfler sırasıyla
birleştirildiğinde mısra sonundaki samed ( )صمدismi elde edilmektedir. Bu ismin geçtiği
surenin adı da -İhlas- beyitte zikredilmiştir.
Cîm ü dâl ü lâm-ı zülfün kılmasa her dem cedel
Vasl-ı kaddünle vireydi şâyed âhir bir kez el (G. 182/1)
Şair yukarıdaki beytinde farklı bir yol izlemiş yalnızca bir güzellik unsuruna ve onun
benzetildiği birden çok harfe yer vermiştir. Sevgilinin zülfü şekil olarak divan şairleri
tarafından cîm, dâl ve lâm harfiyle ilişkilendirilir. Münîrî de sevgilinin cîm ()ج, dâl ( )دve lâm
( )لharfine benzeyen zülfünün her dem cedel (münakaşa) kıldığını söylemektedir. Şair, bu
durum karşısında sevgiliden boyuna kavuşmayla bir kez olsun el vermesini istemektedir.
Beyitte zülfün benzetilenleri olarak zikredilen harfler sırasıyla birleştirildiğinde mısra
sonunda yer alan cedel ( )جدلkelimesi ortaya çıkmaktadır. Şair, bu ifadeyle sevgilinin
zülfünün olumsuz imajını ve âşık üzerindeki etkisini somutlaştırmaktadır. İkinci mısrada
Yecüc, kıyamete yakın ortaya çıkarak büyük kötülükler yapacağına inanılan iki kavimden biridir.
Kehf Suresi’nde (18/93-98. ayetler) Zülkarneyn’in bu kavmin önüne bir set inşa ettiği ve kıyamete
yakın bu kavmin önündeki seti yıkacağı belirtilmektedir. Şair beyitte bu sete de telmihte
bulunmaktadır.
9 Bu ifade İhlas Suresi’nde (112/2) geçmektedir. Samed, Allah’ın esmasından biri olup hiç kimseye ve
hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelmektedir.
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sevgilinin boyundan bahsedilmiştir. Sevgilinin boyu elif harfine benzetilir. Zülfü de lâm’dır.
Her iki harf birleştirildiğinde ikinci mısranın sonunda yer alan el ( )الkelimesi elde
edilmektedir. Yani âşığa el vererek sevgilinin boyuna erdirecek olan yine sevgilinin
zülfüdür. Şair harf oyunu yaparak beyitte fail konumunda yer alan ve beytin odak kelimesi
olan zülfü işaret etmiş, belirgin kılmıştır.
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Yolunda yine elif gibi toğruyam ammâ
Cefâ vü cevrün eli bükdi kıldı kaddümi lâm

(G. 199/4)

Münîrî yukarıdaki beytinde de harf oyunu yaparak “el” kelimesine işaret etmiştir. Şair,
sevgilinin yolunda elif ( )اgibi doğrudur. Ancak eziyet ve sıkıntıların eli âşığın boyunu
bükmüş, lâm ( )لharfi gibi kılmıştır. Beyitte zikredilen iki harf birleştirildiğinde el ()ال
kelimesi ortaya çıkmaktadır ki şair harf oyunu yaparak kendisini bu hâle getiren eziyet ve
sıkıntılara işaret etmektedir.
ʿAyn-ı çeşmünle dehânun mîmi zülfün lâmı
Benden ayrılmazlar âhir k’oldılar bana ʿamel

(G. 182/2)

Münîrî, bu beytinde sevgilinin gözünü ayn ()ع, ağzını mîm ( )مve zülfünü lâm ( )لharfine
benzeterek ʿamel ( )عملkelimesine işaret etmiştir. Sevgilinin gözü, ağzı ve zülfü şairden
ayrılmamaktadır, onlar şair için amel olmuştur. Şair harf oyunu yoluyla hem sevgilinin
gözünden, ağzından ve zülfünden neden ayrı kalamadığını hem de işinin gücünün bunlar
olduğunu söylemiştir.
Ol elif kadd ile zülf-i yâr cîm ü lâm olup
Ey Münîrî oldı lâ-büd ʿâşıka anlar ecel (G. 182/5)
Yukarıdaki beyitte sevgilinin boyu elif’e ()ا, zülfü de cîm ( )جve lâm ( )لharfine
benzetilmiştir. Şair, bunların âşık için ecel olduğunu söylemiştir. Beyitte sırasıyla zikredilen
harfler birleştirildiğinde mısra sonunda yer alan ecel ( )اجلkelimesi ortaya çıkmaktadır.
Cânuma ʿilm-i ledün sırrını bildirmek içün
Lâm olup dâl ile zülfün ü kaşun nûn oldı (G. 318/2)
Sevgilinin zülfü lâm ( )لve dâl ( )دharfi, kaşı da nûn ( )نharfi olmuştur. Tüm bunlar âşığa
ledünn ilminin (İlâhî sırlara ait ilmin) sırrını bildirmek içindir. Şair, ikinci mısrada sırasıyla
zikrettiği harfler ile ilk mısrada yer alan ledün ( )لدنkelimesine işaret etmiştir. Şair,
sevgilinin güzellik unsurlarının kendisine İlâhî sırları bildirdiğini söylemektedir. Beyitte
harfler tasavvufî çağrışımlar içinde manaya genişlik kazandırmıştır.
Şair, aşağıdaki beyitte harfler ile Kur’an-ı Kerim’de Araf Suresi, 143. ayette10 geçen “Lenterânî” ifadesine işaret etmiştir:
Len-terânîden cemâlünde nişân göstermeğin
Lâm idüp zülfüni niçün kaşunı nûn eyledi (G. 319/3)
Beyitte şair sevgilinin zülfünü lâm’a ()ل, kaşını nûn ( )نharfine benzetmiştir. Her iki harf
birleştirildiği zaman ilk mısrada geçen len ( )لنifadesi ortaya çıkmaktadır. Şair, tasavvufî bir
söyleyiş içinde Allah’ın Hz. Musa’ya beni asla göremezsin hitabına rağmen sevgilinin zülfünü
lâm ve kaşını nûn ederek kendisini gösterdiğini, cemâlini ortaya koyduğunu söylemektedir.
Bu beyitte de harfler tasavvufî çağrışımlar içinde manaya genişlik kazandırmıştır.
Münîrî aşağıdaki beyitte harfler yoluyla mısra sonundaki “sarar-” fiilini işaret etmiştir.
Ayette Allah’ın cemalini görmek isteyen Hz. Musa’ya Allah’ın “Beni asla göremezsin.” hitabı yer
almaktadır.
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Döndiyise çihrem altuna bana virmez zarar
Çünki çeşm-i sâd u iki râ kaşı didi sarar (G. 89/1)
Şairin yüzü altın gibi sararmıştır, ancak şair bunun kendisine bir zararı olmadığını
düşünmektedir. Zira sevgilinin sâd ( )صharfine benzeyen gözü ve râ ( )رharfine benzeyen
iki kaşı âşığa bunu emretmiştir. Beyitte sevgilinin kaşı ve gözüyle ilişkilendirilen harfler
sırasıyla okunduğunda mısra sonundaki sarar ( )صررkelimesi ortaya çıkmaktadır.
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2.1.2. Harflerin ve benzeyenlerinin işaret ettiği kelimenin şiirde yer almadığı
örnekler
Harf oyunlarında şairler harfleri ve onların benzeyenlerini birlikte kullanırlar ancak
harflerle işaret ettikleri kelimeye bazen beyitte yer vermezler. Münîrî Divanı’nda bu yapıda
-tespit edebildiğimiz kadarıyla- bir örnek mevcuttur:
Bana her dem delü gönlüm tanukluk şöyle virür kim
Büküp zülf-i hamun âhir elif kaddümi dâl eyler (G. 110/5)
Âşıklığın bazı işaretleri vardır. Bunlardan birisi ikiye bükülmüş boydur. Münîrî, deli
gönlünün kendisine her an şahitlik ettiğini şöyle ki sevgilinin bükülmüş zülfünün âşığın elif
( )اboyunu dâl ( )دharfi yaptığını söyler. Beyitte şairin âşıklığının delili, onun ikiye bükülmüş
boyudur. Boy için kullanılan elif ve dâl harfleri sırasıyla birleştirildiğinde beyitte kelime
olarak yer almayan ad ( )آدkelimesi ortaya çıkmaktadır. Yani âşığa ad yahut delil onun
boyudur ve bu boy sevgilinin eğri ve yay biçimindeki zülfünün eseridir. Zülf de divan
şiirinde dâl harfine benzetilmiştir. Şair boyunu dâl eylediğinde sevgilinin zülfüyle
aynileşecektir. Şair, “dâl eyle-“ ifadesini kinayeli kullanarak sevgilinin bükülü zülfünün
âşığın elif boyunu bükmesinde yol gösterdiğini de ima etmiştir.
2.2. Yalnızca harflerin benzeyenlerini vererek kelimeyi işaret etme
Bu yapıdaki harf oyunlarında şiirde harfler yer almamaktadır. Bunun yerine harflerle ilgi
kurulan unsurlar söylenerek okuyucudan harfleri tamamlaması ve işaret edilen kelimeyi
bulması beklenmektedir. Aşağıdaki beyitte böyle bir kullanım vardır:
Kinâr andukça kadd ü zülf-i dil-ber
İkisi ittifâkî bana dir lâ (G. 2/5)
“Sevgilinin zülfünü ve boyunu kucaklamayı andıkça ikisi birden hareket ederek bana
lâ/hayır der.” diyen Münîrî, kadd ile elif ()ا, zülf ile lâm ( )لarasında ilgi kurarak mısra
sonundaki lâ ( )الkelimesini işaret etmiştir.
Kime kim görünse bu çeşm ü bu ebrû vü bu fem
Hayret ile dir revân Allâhü ekber ey sanem (G. 191/1)
Münîrî’ye göre sevgilinin güzellik unsurları kime görünse o kişi hayretinden Allahü ekber
diye nida eder. Şair, beyitte “ey sanem” diyerek sevgilisine seslenmiştir: Sanem kelimesinin
put anlamından hareket ederek bir söz oyunu da yapan şair, putu görenin onun karşısında
Allah en büyük diye sesleneceğini de söylemektedir. Beyitte sevgilinin güzellik
unsurlarından gözü, kaşı ve ağzı yer almaktadır. Bunların benzetileni olan harfler ise beyitte
yer almayan sâd ()ص, nûn ( )نve mîm ( )مharfleridir. Bu harfler birleştirildiğinde mısra
sonundaki sanem ( )صنمkelimesi ortaya çıkmaktadır.
Bu çeşm ü kad ü zülf ile ebrû ki var ey dost
Anlardan olur günde belâlar bana sâdır (G. 60/2)
Âşık, sevgilinin çoğu yüz bölgesinde yer alan güzellik unsurlarına hasret duysa da bazen
onların kendisine yaptıkları karşısında şikâyette bulunur. Bu unsurlar, onun başına her
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türlü belayı açar, buna rağmen yine de âşık onlardan vazgeçmez. Münîrî bu unsurlara yer
vererek sevgilinin gözü, boyu, zülfü ve kaşından dolayı her gün kendisine belalar sadır
olduğunu söylemektedir. Beyitte göz sâd’la ()ص, boy elif’le ()ا, zülf dâl’la ( )دve kaş râ ( )رile
ilişkilendirilmiş ancak bu harfler beyitte zikredilmemiştir. Bu harfler sırasıyla
birleştirildiğinde mısra sonundaki sâdır ( )صادرkelimesi ortaya çıkmaktadır.

Sayfa | 188

Yukarıdaki beyitte sevgilinin güzellik unsurlarından dolayı belalara uğradığını söyleyen
Münîrî başka bir beytinde ise aynı güzellik unsurlarının kendisine daima bal tadı verdiğini
söylemiştir:
Çeşm ü dendânunla zülfünün hayâli cânuma
Dostum virse ‘aceb mi dem-be-dem tuʿm-ı ʿasel

(G. 182/4)

Sevgilinin gözünün, dişinin ve zülfünün hayali âşığa daima bal tadı verse buna
şaşırmamak gerekir. Beyitte göz, diş ve zülf sırasıyla ayn ()ع, sîn ( )سve lâm ( )لile
ilişkilendirilmiş, bu harfler birleştirildiğinde ise mısra sonundaki ʿasel ( )عسلkelimesi elde
edilmiştir.
Dîde bu zülf ü dehân içün ki kan ağlar Münîr
Yazalar her katresinde dem bu demdür dem bu dem

(G. 191/5)

Münîrî bu beytinde anlamı ve söz oyununu “dem” kelimesi üzerine bina etmiştir. Kan,
nefes, şarap, zaman gibi farklı anlamlara gelen “dem”, dâl ve mîm harfiyle yazılmaktadır.
Şair beyitte bu iki harfi zikretmeyip iki harfin benzeyeni olan zülf ve dehâna yer vermiştir.
Sevgilinin zülfü eğriliği yönünden dâl ( )دharfine, ağzı ise küçüklüğü yönünden mîm ()م
harfine benzetilmektedir. Her iki harf birleştirildiğinde beyitte dört defa yer alan dem ()دم
kelimesi ortaya çıkmaktadır. Şairin gözü, sevgilinin zülfü ve ağzı için kan ağlamaktadır. Bu
gözyaşları her damlasında “dem bu dem” ifadesini yazmaktadır zira âşık sevgilinin dâl zülfü
ve mîm ağzı için ağlamaktadır. Şair, “dem” kelimesini ve bu kelimenin bünyesinde yer alan
dâl ve mîm harflerini bu kadar fazla tekrarlayarak sevgilinin söz konusu güzellik unsurları
için ne kadar çok kan ağladığını görsel hâle getirmiştir. Beyitte farklı bir harf oyunundan
daha bahsedilebilir. Şair zülf ve dehânın yanı sıra dîde (göz) kelimesine de yer vermiştir.
Divan şiirinde dîdenin benzetileni ayn ( )عharfidir. Bu harf de dâhil edildiğinde demʿ ()دمع
kelimesi ortaya çıkmaktadır ki söz konusu kelimenin manası gözyaşı ve ağlamadır ve şair
de beyitte kan ağladığından, gözyaşı döktüğünden bahsetmektedir.
Râ kaşun birle dehân u kâkülün devrinde dil
İhtiyâr itse bu şiʿr içre n’ola bahr-i remel (G. 182/3)
Yukarıdaki beyitte şair yaptığı harf ve söz oyunuyla şiirin veznini işaret etmiştir.
Sevgilinin kaşı râ ( )رharfine benzetilmiştir. Sevgilinin ağzının ve kâkülünün benzetileni olan
harfler ise beyitte yer almamaktadır. Beyitte sevgilinin ağzı mîm ( )مve kâkülü lâm ()ل
harfiyle ilişki içinde kullanılmıştır. Bu üç harf sırasıyla birleştirildiğinde mısranın sonundaki
remel ( )رملkelimesi ortaya çıkmaktadır. Şairin gönlü sevgilinin kaşı, ağzı ve kâkülü
devrinde bu şiirde remel bahrini seçerse şaşırmamak gerekir. Şair, şiiri arzu vezninin remel
bahrinden fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazmış, yaptığı harf oyunuyla da şiirin
veznini işaret etmiştir. Aynı zamanda musikide bir usul olan remel, devr kelimesi ile de ilişki
içinde kullanılmıştır.
Kaşun ile bu fem ü zülf-i siyeh devrinde ben
Kara çölde kalmışamdur şöyle muhtâc-ı nemed

(G. 43/3)
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Sevgilinin zülfü siyahtır. Şair bu beytinde sevgilinin zülfünü kara çölle ilişkilendirmiş,
siyah zülfünün devrinde kara çölde11 keçeye muhtaç kaldığını belirtmiştir. Beyitte sırasıyla
sevgilinin kaşı, ağzı ve zülfü sıralanmış, bunların benzetileni olan nûn ()ن, mîm ( )مve dâl’a
( )دise yer verilmemiştir. Bu harfler birleştirildiğinde mısra sonundaki nemed ( )نمدkelimesi
ortaya çıkmaktadır. Bu yolla şair asıl ihtiyaç duyduğu şeyin sevgilinin kaşı, ağzı ve zülfü
olduğunu söylemiştir.
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Nergisün sihriyle zülfünle dehânun fitnesi
Kıldılar bana vücûdum şehrini ʿayn-ı ʿadem (G. 191/3)
Sevgilin nergis gözlerinin sihri, zülfünün ve ağzının fitnesiyle âşığa vücut şehrini
yokluğun ta kendisi yapmıştır. Şair, sevgilinin zülfü ve ağzını doğrudan zikrederken gözünü
ise istiare yoluyla nergis diyerek kastetmiştir. Sevgilinin gözü, zülfü ve ağzı karşılığı
kullanılan ayn ()ع, dâl ( )دve mîm ( )مharfleri beyitte yer almamaktadır ancak bu güzellik
unsurlarının benzetileni olan harfler birleştirildiğinde mısra sonundaki ʿadem ( )عدمkelimesi
ortaya çıkmaktadır. Şair de sevgilinin söz konusu güzellik unsurlarının üzerindeki etkisini
kendisini yok ettiğini söyleyerek daha etkili ortaya koymuştur. Beyitte “ayn-ı ʿadem”
tamlamasını farklı çağrışımlarından da bahsetmek gerekir. Şairin bu tamlama ile sevgilinin
güzellik unsurlarının vücut şehrini ʿadem kelimesinin ilk harfi olan ayn gibi yaptığını da
anlamak mümkündür. Ayn harfinin baş kısmının göz şeklinde yuvarlak olması dikkate
alındığında şairin aslında sinesinin göz göz yaralarla dolu olduğunu ima ettiği de
düşünülebilir.
2.3. Harflerin ve benzeyenlerinin birlikte kullanıldığı ancak herhangi bir
kelimenin işaret edilmediği kullanımlar
Bu yapıdaki kullanımlarda harfler ve harflerin benzeyenleri beyitte zikredilir. Ancak
harflerin birleştirilmesiyle bir kelime elde etme veya bir kelimeye işaret etme
amaçlanmamaktadır. Bu türden harf oyunları hemen hemen her divan şairinde az çok
vardır. Münîrî de harfleri farklı unsurlarla teşbihe dayalı olarak bu şekilde kullanmıştır.
Râ kaşları misâlini hoş benzedür Münîr
Levh-i felekde yazuban altun ile hilâl (G. 178/5)
Sevgilinin kaşları eğridir, yay gibidir. Bu görüntüsüyle kaşlar şekil olarak eğri bir harf
olan râ’ya ( )رbenzetilmektedir. Münîrî bu beytinde feleğin levhasında (gökyüzünde) altınla
yazılmış hilali, sevgilinin râ gibi olan kaşlarının misali olarak kullanmıştır. Kaşlar şekil
olarak hem râ harfine hem de hilale benzetilmiştir.
Hâne-i dilde hayâl-i kaddün olaldan mukîm
Ey elif-kad kâmetümi büküben dâl eyledi (G. 316/2)
Sevgilinin boyu uzundur. Bu yönleriyle şairler sevgilini boyunu düz ve ince bir harf olan
elif’e ( )اbenzetmişlerdir. Âşığın boyu ise aşkından dolayı ve sevgili kaynaklı dert ve
sıkıntılarla ikiye bükülmüştür. Âşıkların ikiye bükülmüş boyu için de dâl ( )دharfi
kullanılmıştır. Münîrî de sevgilinin boyunu elif’le, âşığın boyunu dâl’la eşleştirmiştir. Âşık,
gönül evinde sevgilinin boyunun hayalini ikamet ettirmiştir. Elif boylu sevgili ise âşığın
boyunu büküp dâl gibi eylemiştir.
Yukarıdaki beyitte sevgiliden kaynaklı olarak boyunun dâl harfi gibi olduğunu söyleyen
şair şu beytinde ise evlatlarını kaybetmesinin boyunu dâl ettiğini söylemiştir:

Çöl kelimesini çul şeklinde okumak mümkündür. Bu okuyuşta çul ile keçe anlamındaki nemed
arasındaki ilişki belirgin hâle gelmektedir.
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Ol iki serv-i revânun kâmetin lâm ideli
Dâl gibi kaddümi bükse ‘aceb mi bu ʿazâ

(K. 29/41)

Şair, iki evladını kaybetmesi sebebiyle yazdığı mersiyesinde cenaze alayının, serv-i revân
olarak nitelendirdiği iki evladının boyunu lâm ( )لharfi gibi kıldığından beri cenazenin
kendisinin de boyunu dâl ( )دgibi bükmesine şaşırmamak gerektiğini belirtir. Beyitte
Sayfa | 190 üzüntüyle ikiye bükülmüş bir insan harfler yoluyla resmedilmiştir.
Kendisine değer verilen önemli eserlerin rastgele açılan sayfalarına bakmak ve buradan
çıkacak sonuçlara göre kişinin geleceğiyle veya o andaki durumuyla ilgili hükümlere
ulaşmak işine tefe’ül adı verilmiştir (Tökel, 2016: 45). Münîrî aşağıdaki beytinde bu
geleneğe göndermede bulunmaktadır:
ʿÎd-i visâl-i pâdşeh-i dehre dâldür
Şahs-ı zamâne dün gice fâl açdı geldi dâl
Şehzâde-i pâdşâh-ı cihân hân-ı Ahmedün
Naʿl-i semendi ʿaksidür ol görinen hilâl (K. 28/14-15)
Beyitte açılan falda dâl harfinin çıktığı ve bunun da dünyanın padişahının kavuşma
bayramına işaret olduğu söylenmektedir. Şair söz konusu kasidesinin -ki bu kaside
nesibinde Ramazan’ın anlatıldığı bir kasidedir- bir sonraki beytinde dâl harfi etrafındaki
hayallerini devam ettirmiştir. Gökte görünen ay, cihan padişahının şehzadesi olan Han
Ahmed’in atının nal izidir. Edebiyatımızda hem hilal hem de nal şekil olarak dâl ( )دharfiyle
ilişkili kullanılmıştır. Münîrî de bu ilişkiye yer vermiştir.
Bu vech ile görüben mîm ağzunı didi dil
ʿAks-i Sühâyı gör kim nice düşüpdür aya

(G. 295/4)

Sevgilinin ağzı küçüktür, nokta gibidir, zor görünür, hatta var ile yok arasıdır. Gelenekte
sevgilinin ağzı bu yönleriyle ön plana çıkarılınca harfler arasında onun benzetileni de mîm
( )مolmuştur. Münîrî yukarıdaki beytinde sevgilinin mîm gibi olan ağzını görünce gönlünün
Sühâ yıldızının aksinin aya düştüğünü söylediğini belirtir. Beyitte yüz parlaklığı ile aya,
sevgilinin mîm ağzı ise şekil olarak Sühâ’ya benzetilmiştir. Sühâ küçük bir yıldız olarak zor
görünür ve şeklen noktayı andırır. Bu yönleriyle sevgilinin dudağıyla münasebet içinde
kullanılmıştır.
2.4. Hurûf-ı mukattaa
Hurûf-ı mukattaa Kur’an-ı Kerim’de 29 surenin başında yer alan harflere verilen isimdir.
Bu harflerin anlamına ve işlevine dair farklı yorumlar mevcut olsa da genel anlayış, harflerin
ne maksatla ve ne manayla kullanıldığının Allah ve Hz. Peygamber tarafından bilineceği
yönündedir (Tökel, 2016: 55). Hurûf-ı mukattaalar divan şairleri tarafından şiirlerde ele
alınmış, simgesel yönleriyle bazen kelime ve kavramların bazen de âşığın bir hâlinin ifadesi
olarak kullanılmıştır.
Münîrî, aşağıdaki beytinde A’râf Suresi’nin ilk ayetinde yer alan hurûf-ı mukattaa
harfleriyle sevgilinin çeşitli güzellik unsurlarını leff ü neşr yaparak eşleştirmiştir:
Bu kadd ü zülf ü bu fem ü çeşm ile ey Münîr
Dil levhi toldı küllî elif lâm mîm sâd (G. 42/5)
Sevgilinin boyu, zülfü, ağzı ve gözüyle şairin gönül levhası elif, lâm, mîm, sâd harfleriyle
dolmuştur. Beyitte boy şekil olarak elif’le ()ا, zülf şekil olarak lâm’la ()ل, ağız küçüklüğü ve
şekliyle (darlığı) mîm’le ( )مve göz şekil olarak sâd’la ( )صilişkilendirilmiştir. Şair, sevgilinin
güzellik unsurlarını harflerle eşleştirirken ikisi düz, ikisinin ise baş kısmı yuvarlak veya
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nokta şeklinde olan harfleri kullanmıştır. Bu harfler âşığın dil levhasını doldurmuştur.
Âşığın dil levhasında sevgilinin çeşitli güzellik unsurlarından kaynaklı şerha şerha ve nokta
nokta (dâğ dâğ) yaralar vardır. Bu yaralardan dilim dilim olanları elif ve lâm, nokta nokta
olanları ise mîm ve sâd harfinin baş kısmı gibi düşünülebilir. Bu doğrultuda
düşünüldüğünde şairin gönül levhasında bin bir (ا.. )اyaranın bulunduğunu ima ettiği
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Görüben ʿuşşâkunı n’ola okursam Fâtiha
Bilürem tîr ü hadengün yiyen irmez Yâsîne

(G. 262/4)

Kur’an-ı Kerim’de ilk ayeti hurûf-ı mukattaa olan surelerden birisi de Yâsîn Suresi’dir. Bu
surenin adını zikrettiği beyitte Münîrî, sevgiliye âşık olanları gördüğü zaman onlara Fâtiha
Suresi okumasına şaşılmaması gerektiğini belirtir. Zira sevgilinin okunu yiyen kimse Yâsîn’e
ulaşamaz. Beyitte kültür dünyamıza ait iki geleneğe göndermede bulunulmuştur. Ölen bir
kimsenin ardından ilk Fâtiha ve(ya) Yâsîn Suresi okunur. Bu sureler sadece ölen bir
kimsenin değil ölmek üzere olan bir kimse için de okunur. Şair, sevgilinin okunun öldürücü
etkisini Yâsîn etrafında söz oyunu yaparak ortaya koymaktadır. Şair, âşıkların arkasından
Yâsîn’i okuyamaz, zira Yâsîn hem Fâtiha’dan daha uzun bir süredir hem de Fâtiha, Kur’an’ın
başlangıç suresi iken Yâsîn 36. suresidir. Yâsîn’i bir sure adı olarak değil de iki kelimeden
ibaret olacak şekilde “yâ sîne” şeklinde okumak da mümkündür13. Bu durumda sevgilinin
okunu yiyen mezara bile eremez şeklinde de bir anlam hâsıl olmaktadır. Bu okumada yâ’yı,
tîr ve hadeng’den hareketle yayın kısaltması olarak onun benzeyeni olan kaş; sîn’i de okun
kaynağı olan sevgilinin kirpiği olarak da düşünmek mümkündür14.
Ol iki sîn ü nûnadur ey dil işâreti
Yâsîn sîniyle olan nûn-ı inne-mâ

(K. 4/37)

Münîrî, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den bahsettiği bir kasidesinde sîn ve nûn harflerinin
onlar için bir işaret olduğunu söylemiştir. Şaire göre sîn harfi, Yâsîn’de yer alan sîndir. Yâsîn,
Kur’an-ı Kerim’de 36. sure olup ismini ilk ayeti olan hurûf-ı mukattaa harflerinden almıştır.
Bu surenin ilk ayetindeki sîn Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin’den birine işaret etmektedir. İkinci
işaret ise “innemâ (sadece, ancak)” ifadesinin içinde yer alan nûn harfidir. Bu ifade Yâsîn
Suresi’nin 82. ayetinde yer almaktadır. Ayetin meali şöyledir: “Bir şeyi dilediği zaman O’nun
emri o şeye sadece ol demektir. O da hemen oluverir.” Bu ifade Ahzab Suresi’nin 33. ayetinde
de geçmektedir. Bu ayet, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in de dâhil olduğu ehl-i beyt hakkındadır.
Ayetin meali şöyledir: “…Ey ehl-i beyt! Allah sizden sadece günah kirini gidermek ve sizi
tertemiz yapmak istiyor.” Beyitte şairin harflerden hareketle ayetlere yaptığı bu
gönderimlerin yanı sıra harflere dayalı oyuna da yer verdiği görülmektedir. Şair tarafından
yer verilen sîn ( )سve nûn ( )نharfleri hem Hz. Hasan’ın ( )حسنhem de Hz. Hüseyin’in ()حسين
ismi içinde yer almaktadır.
2.5. Harflerin kelimelerdeki yerlerine göre yapılan oyunlar
Bu yapıdaki harf ve kelime oyunlarında harfin kelimede başta, ortada ve sonda oluşuna
göre üç yapı görünmektedir.

Neden 1001 yara diye düşünüldüğünde “rızâ” kelimesinin ebced değerinin 1001 olduğu akla
gelmelidir. Âşık ancak 1001 yarası olduğunda sevgili ondan razı olmaktadır.
13 Bu gazel, şairin cinaslı gazellerinden (tecnis) biri olup şair gazel boyunca “yasına, yası ne, ya sine,
yâsîne…” gibi farklı okuyuşlarla cinas yapmıştır.
14 Nitekim Münîrî’nin çağdaşı şairlerden Me’âlî, alışılmışın dışında sîn harfi ile sevgilinin kirpikleri
arasında iki yerde ilişki kurmuştur (Demirkazık, 2014: 97).
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2.5.1. Kelime başındaki harflerle yapılan oyunlar
Şairlerin harf-kelime ilişkisine göre yaptığı bu oyunlarda anlam bakımından uygun
kelime ile onun başındaki harf kullanılarak harf oyunu yapılır (Kaya, 2013: 88).
Cîm-i cemâl noktasıdur asl-ı kâf u nûn
K’oldı muhît-i her dü-cihân mîm-i Mustafa
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(K. 2/6)

Münîrî yukarıdaki beytinde hem cemâl hem de Mustafâ kelimelerinin ilk harfiyle harf
oyunu yapmıştır. Mustafâ ()مصطفى, Peygamber Efendimizin isimlerinden birisidir ve ilk
harfi mîm (’)مdir. Şair, Mustafâ’nın mîm’inin her iki cihanı çepeçevre kuşattığını söylerken
de ilk harfi mîm olan muhît ( )محيطkelimesini tercih etmiştir. Mîm harfi Hz. Muhammed’in
en meşhur isimlerinin ilk harfi olması sebebiyle kültürümüzde Hz. Peygamber için âdeta bir
sembol olmuş, bilhassa halk şairleri elif-Allah, cîm-Cebrâil, kâf-Kur’an-ı Kerim ve mîm-Hz.
Muhammed ilgilerini sık sık kurmuşlardır (Yeniterzi, 2006: 31)15. Şair, beyitte harf oyununu
cemâl kelimesinde de yapmıştır. Hz. Muhammed, cemâl ( )جمالkelimesinin ilk harfi olan
cîm’in ( )جnoktasıdır16. Şair böylece onun güzellikte de ilk olduğunu söylemiştir. Şaire göre
Hz. Muhammed kâf ( )كve nûn’un ( )نaslıdır. Bu iki harf birleştirildiğinde ortaya kün ()كن
lafzı çıkmaktadır ki bu ifade Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette17 geçmekte olup Allah’ın bir
şeyi dilediği zaman ona yalnızca kün (ol) dediğinden işarettir. Şairin Hz. Muhammed’i kün
lafzının aslı/başlangıcı olarak görmesi iki şekilde düşünülebilir: İlk yaratılan şey Hz.
Muhammed’in nurudur ve diğer şeyler de bu nurdan yaratılmıştır. İkincisi ise “Sen
olmasaydın kâinatı yaratmazdım.” hadis-i kudsisidir ki kün yaratılışla da ilgilidir, yaratılışın
ve var olmanın sebebi ve gayesi Hz. Muhammed’dir18.
Cîm-i cemâl noktasını dil dehen bilür
Bilsem ki sırr-ı gayb iken anı neden bilür

(G. 123/1)

Divan şiirinde sevgilinin ağzının küçüklüğü vurgulanırken ağız ile nokta arasında hem
şekle hem de küçüklüğe dair bir ilişki kurulur. Münîrî yukarıdaki beytinde bu ilişkiyi
kurarken cîm ( )جharfinin noktasını tercih etmiştir. Gönül, cemâl ( )جمالkelimesinin ilk harfi
olan cîm’in ( )جnoktasını sevgilinin ağzı olarak bilmektedir. Bu gaybe dair bir sırdır
(sevgilinin ağzı sır gibidir, yoktur) ve gönlün onu bilmesine şair şaşırmaktadır. Beyitte
cemâl kelimesinin ilk harfinde oyun yapan şair sevgilinin ilk güzellik unsurunun ağız
olduğunu vurgulamaktadır.

Şu beyitte şairin bu ilgiyi kurduğunu söylemek mümkündür. Sevgilinin zülfünün Cebrail’i cemâl
(güzellik) ayetini indirdiğinden beri bütün mükemmellikler sevgilinin güzel yanağının kitabında
toplanıp tamamlanmıştır. Beyitte Cebrail’in kanatları zülfe benzetilmiştir (Şair bu benzetmeye G.
243/7’de de yer vermiştir.). Cebrail-cîm ilişkisi beyitte zülfe dayalı olarak kurulmuştur. Zülf, divan
şairleri tarafından cîm ( )جharfine benzetilmiştir. Cemâl ( )جمالkelimesinin de ilk harfi cîm’dir.
Hatm oldı mushaf-ı ruh-ı hüsnünde her kemâl
Cibrîl-i zülfün indüreli âyet-i cemâl (G. 178/1)
16 Aslan (2008a: 299) da Osmanlı şiirinde noktanın kullanımı üzerine yaptığı incelemede nokta-i cîmi cemâl’in Hz. Muhammed’in yanağındaki ben olduğunu belirtir.
17 Bu ifade Kur’an-ı Kerim’de Bakara, 2/17; Âl-i İmrân, 3/47, 59; En’âm, 6/73; Nahl, 16/40; Furkân,
25/7; Mü’min, 40/68; Yâsîn, 36/82 surelerinde geçmektedir. Yâsîn Suresi, 82. ayette bu ifade şu
şekilde yer almıştır: “Allah bir şeyi dilediği zaman onun emri sadece ona kün/ol demektir, o da hemen
oluverir.”
18
https://sorularlaislamiyet.com/levlake-hadisi-olarak-bilinen-sen-olmasaydin-ey-habibimfelekleri-kainati-yaratmazdim-kudsi-hadisi (Erişim Tarihi: 28.08.2018).
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2.5.2. Kelime ortasındaki harflerle yapılan oyunlar
Bu yapıda bir kelimenin ortasında yer alan harfe dikkat çekilerek söz ve harf oyunu
yapılmaktadır. Münîrî Divanı’nda bu yapıya dair -tespit edebildiğimiz kadarıyla- yalnız bir
örnek mevcuttur:
Deryâ-yı yeʾse yeʾs elifi gibi garkına
Kavlinde sâdık olmayanın oldı fiʿli dâl

(K. 1/32)

Şair, tevhid türündeki kasidesinde yeʾs ( )يأسkelimesinin ortasındaki elif harfini esas
alarak sözünde doğru olmayanın yeʾs/keder denizine elif harfi gibi batmasını ister. Sözünde
sadık olmayanın işi dâl olmuştur. Beyitte dâl bir harf olarak düşünüldüğünde eğriliğinden
hareketle sözünde sadık olmayanın işinin de eğri olduğunu anlatmaktadır. Dâl ayrıca bu
kişilerin doğru yoldan ayrıldığını da karşılamaktadır.
2.5.3. Kelime sonundaki harflerle yapılan oyunlar
Bu yapıda bir kelimenin son harfine dikkat çekilerek söz ve harf oyunu yapılmaktadır.
Münîrî, aşağıdaki beytinde hem yazı unsurlarını hem de harfin kelimedeki yerini esas alarak
harf oyunu yapmıştır.
ʿUşşâk-ı nazar-bâza bu ebrû-yı keşîde
Gülzâr-ı cemâl içre ʿaceb medd-i nazardur

(G. 85/4)

Sevgilinin çekilmiş kaşı, sevgiliye şuh bir şekilde bakan âşıklar için güzelliğin gül bahçesi
içinde bakışı uzatmadır. Şair, bakış merkezinde kurduğu bu beytinde sevgilinin kaşının
benzetileni olan râ ( )رharfine beyitte yer vermemiş ancak ebrû-yı keşîde’nin gülzâr-ı cemâl
içinde yer aldığını söyleyerek gülzâr ( )كلزارkelimesinin içinde yer alan râ ( )رharfine işaret
etmiştir. Beyitte med ve keşîde birbiri ile ilgili iki kelimedir. Med, uzatma bilhassa elif harfini
uzatarak telaffuz etme demektir; keşîde ise bazı harflerin uzatılarak yazılmasıdır. Şair, med
ve ebrû-yı keşîdenin gülzâr-ı cemâl içinde yer aldığını belirtmektedir. Tamlamayı oluşturan
her iki kelimenin de son hecesi medli hece olup uzatılarak telaffuz edilir. Şairin medd-i nazar
ifadesinde yer verdiği med şekil olarak sevgilinin kaşına benzetilmektedir. Tüm bu harf ve
söz oyunları içinde Münîrî aslında sevgilinin kaşının güzelliğini vurgulamaktadır, âşık ise bu
güzelliği ancak uzaktan bakarak yani medd-i nazar yaparak seyredebilmektedir.
Mîm-i ʿadem dehânuna virince bir vücûd
Haylî müzâyaka çeker ey dost her suhan (G. 208/3)
Divan şiirinde sevgilinin ağzının küçüklüğü vurgulanırken ağız ile nokta arasında hem
şekle hem de küçüklüğe dair bir ilişki kurulduğu, sevgilinin ağzının zor göründüğü, hatta
var ile yok arasında olduğu, noktaya ve mîm’e benzetildiği söylenmişti. Münîrî yukarıdaki
beytinde de ağzı bu yönüyle tezada dayalı bir şekilde ele almıştır. ʿAdem’in (yokluğun) mîm’i
( )مsevgilinin ağzına bir varlık verince söz, sevgilinin ağzında hayli darlık/sıkıntı çekmiştir.
Münîrî, sevgilinin ağzının küçük ve dar olduğunu söylerken gelenekte onun yokluk
mefhumuyla bağlantı içinde kullanılmasından hareket etmiş, bu doğrultuda da ʿadem
kelimesine yer vermiştir. Bu kelimenin de son harfi olan mîm ile sevgilinin ağzı arasında
tekrar bir bağlantı kurmuş, böylece sevgilinin ağzının bu mîm’le görünür olduğunu
vurgulamıştır.
2.6. Sayılar ve ebced hesabı ile yapılan oyunlar
Şairler kimi zaman harflerle sayılar arasında şekil bakımından ilgi kurarak kimi zaman
da harflerin sayı değerleri olarak kabul edilen ebced sistemini kullanarak kelime oyunları
yapmışlardır (Kaya, 2013: 93-94). Münîrî Divanı’nda bu yapıya uygun -tespit edebildiğimiz
kadarıyla- bir örnek bulunmaktadır:
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Çün hisâb-ı hüsn idersin evvel ey dil kaddin an
Çün bilürsin kim elifdir evvel-i asl-ı şumâr (G. 96/2)
Şair, gönlünün sevgilinin güzelliğini hesabını yapmak istiyorsa boyunu anmasını
söylemektedir. Zira sayıların başlangıç noktası, evveli elif’dir. Elif harfinin ebced sisteminde
sayı karşılığı bir’dir. Şair de sevgilinin ilk güzellik unsurunun elif gibi olan boyu olduğunu
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2.7. Yazı işaretleri ile yapılan oyunlar
Şairler nokta, med, şedde ve tenvin gibi yazıda kullanılan işaretler ile de kelime oyunu
yapmışlardır (Kaya, 2013: 95). Münîrî yazı işaretlerinden çoğunlukla noktayı kullanarak bu
oyuna yer vermiştir. Nokta, divan şairleri tarafından tasavvufî anlamıyla şiire konu edildiği
gibi benzetme ögesi olarak da kullanılmış, sevgiliye ait fiziki unsurlardan ağız, dudak ve
benle nokta arasında ilgi kurulmuştur (Aslan, 2008a: 295).
Zülf-i hamunda hâlüni görüp didi gönül
Cîm olduğına zülfünün oldı bu nokta dâl

(G. 178/4)

Münîrî, sevgilinin bükülmüş zülfünde benini görünce sevgilinin zülfünün cîm ( )جharfi
gibi olduğuna bu noktanın işaret olduğunu söylemektedir. Beyitte zülf, cîm harfine; ben ise
bu harfin noktasına benzetilmiştir. Mısra sonundaki dâl kelimesinin harf çağrışımı da
sevgilinin zülfüyle ilgilidir. Zira zülfün bir benzetileni de dâl ( )دharfidir.
Kadd-i bâlân ile gören kaşunı ey serv-kad
Dir ki âmennâ elifi üzre düşmiş sanki med

(G. 39/1)

Şair, servi boylu sevgilinin uzun boyu ile kaşını görenin bunun, sanki âmennâ’nın elifi
üzerine düşen med olduğunu söylediğini belirtir. Âmennâ, tasdik ve inanma belirten bir
kelimedir. Şair, bu kelime ile sevgilinin uzun boyunu, servi boyunu doğrudur diyerek
tasdiklemektedir. Beyitte yapılan harf oyunu bu kelimenin yazımında ( )آمناortaya
çıkmaktadır. Kelimenin ilk harfi eliftir ve bu elif’in üzerinde med işareti vardır. İkinci
mısrayı ilk mısra ile leff ü neşr içinde ilişkilendirdiğimizde sevgilinin uzun boyu elif, kaşı ise
bu elif’in üzerindeki med işaretidir.
Yazma eserlerde sayfa sırasını belirtmek için sayfanın alt köşesine bir sonraki sayfanın
ilk harf veya kelimesi yazılmıştır. Buna ayak, çoban, pâyende, mü’şir gibi farklı isimler
verilmiştir. Münîri bir beytinde sevgilinin yanağı üzerinde gördüğü nokta şeklindeki beni
yazıdaki mü’şir olarak nitelendirmiştir:
Gördüğüm gibi haddün üzre didüm
Hat-ı müşʿir durur bu nokta-i hâl (G. 181/3)
Beyitte ben, hâl ile karşılanmıştır. Hâl ( )خالkelimesinin yazımında “hı” harfi kullanılır ve
bu harfin üzerinde bir nokta yer alır. Hat ( )خطkelimesi de bu “hı” ile yazılır. Şair bu noktayı
mü’şir hattı gibi görmüştür. Hat, aynı zamanda sevgilinin yanağındaki ayva tüylerini de ifade
etmektedir.
Hat geleneğinde ilgili yazı çeşidine uygun gelecek şekilde her harfin belli bir eni, boyu,
kalınlığı vardır. Bu en boy hat sanatının başlangıcında olan birine küçük noktalarla
gösterilir. Hattat adayı meşk talimlerinde bu noktaları dikkate alarak yazar. Şair bu geleneğe
göndermede bulunduğu bir beytinde sevgilinin güzellik kitabında kimse hata yapmasın diye
kudret kâtibinin çizgilere beni noktalar kıldığını söyler.
Mushaf-ı hüsnünde kimse kılmasun diyü galat
Kâtib-i kudret kılupdur hatuna hâli nukat (G. 141/1)
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Beyitte sevgilinin güzellik unsurlarından biri olan ben şekil olarak noktaya benzetilmiştir.
Kudret kâtibinin hattına hâli noktalar yaptığını söyleyen şair aynı zamanda hat ()خط
kelimesindeki noktaya da işaret etmiştir. Beyitte şairin hayalinin kaynağını sevgilinin
yüzündeki ayva tüyleri ve benler oluşturmaktadır. Bu ayva tüyleri divan şiirinde bazen
yazıya bazen de harflere benzetilmiştir. Münîrî de bu benzetmeden hareket ederek beytini
kurmuştur. Beyitte yazıyla ilgili unsurlara yer vererek tenasüp yapan şair aslında sevgilinin
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Nokta-i hatt-ı Harem midür benün yâ Rab ʿaceb
Yâ hod ol seng-i siyeh midür k’ururlar yüz ana (K. 12/10)
Şair, yukarıdaki beytinde sevgilinin beninin rengi ve şeklini ön plana çıkararak harf
oyunu yapmıştır. İlk mısrada sevgilinin beninin harem kelimesinin yazımındaki nokta olup
olmadığını soran şair, ikinci mısrada Kâbe’deki siyah taş olup olmadığını sormuştur. Âşığın
ilgisi sevgilinin benine yöneliktir. Hacılar da Kâbe’nin duvarında olan “Hacerü’l-esved”e
öperek, yüz sürerek ilgi gösterirler. Kâbe ve etrafına genel olarak “Harem” denmektedir.
Kâbe’nin örtüsü siyahtır ve bu örtü üzerinde Kur’an-ı Kerim’den çeşitli ayetler yazılıdır. Şair,
burada sevgilinin beninin hem harem ( )خرمkelimesinin yazımında “hı” harfi üzerinde yer
alan nokta olduğunu söylemekte hem de Kâbe örtüsüne yazılan ayetlerdeki noktaya işaret
etmektedir.
3. Münîrî’nin elif-nâmesi
Elif-nâme, Arap alfabesinin ilk harfi olan “elif” ile mektup, kitap anlamlarına gelen ve
sonuna geldiği ismi, o ismin anlamını belirten ve ismi Farsça birleşik isim yapan “nâme”
kelimesinin vasıf terkibi şeklinde birleşmesiyle meydana gelmiş bir isimdir. Elif-nâmeler
üzerine birçok inceleme yapan Öztoprak (2006a: 136; 2006b: 237), farklı nazım
şekillerinde farklı konularda yazılan elif-nâmelerin bir tanımını yapmanın zor olduğunu
söyler ancak şekil, vezin ve muhteva konusundaki bazı ortaklıkları dikkate alarak elifnâmeyi şu şekilde tanımlar:
Elif-nâme, mısra veya beyitlerin ilk harfleri alt alta getirildiğinde, elif’ten ye’ye alfabetik
bir şekilde sıralanan, ekseriyetle aruzun fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla ya da
11’li hece ölçüsüyle nazm edilen, gazel, kaside, müseddes gibi farklı şekillerle yazılabilen,
daha çok dinî ve didaktik konulu olmakla birlikte her konuda örnekleri görülebilen
şiirlerdir.

Öztoprak’ın tanımında dört hususun vurgulandığı görülmektedir: Bunlar elif-nâmenin
tertip şekli, yazıldığı ölçü (kalıp), nazım şekli ve muhtevadır. Elif-nâmeler ile ilgili diğer bir
tanımı da Güzel ve Torun (2009: 335) yapmıştır:
Elif-nâme kelime manası itibariyle; Arap alfabesinin ilk harfi olan elif ile yazılı, yazılmış,
küçük kitap, risâle, varak anlamlarına gelen nâme sözünün birleşmesinden meydana
gelmiş birleşik isim olup; divan, âşık ve dinî-tasavvufî Türk edebiyatlarında kullanılan bir
türdür. Istılahî manası itibariyle de; Osmanlı Türkçesindeki otuz üç harfin değişik
konularda, değişik şekillerle, genellikle mısra başlarındaki harflerin alt alta alfabetik sıra
ile beyitler hâlinde yazılarak devam etmesi neticesinde oluşan manzum eserlerdir.

Güzel ve Torun da elif-nâme tanımında elif-nâmelerin tertip hususiyetini başka bir ifadeyle
yazılma şeklini ön plana çıkarmıştır.
Türk edebiyatında elif-nâmelere dikkati çeken ilk isim Âmil Çelebioğlu olmuştur.
Çelebioğlu (1998: 605), Türk edebiyatında harflere dair uygulamalardan bahsederken elifnâmelere de değinmiş, 100’e yakın elif-nâme tespit ettiğini belirtmiştir. Gerçekte Türk
edebiyatında kaç elif-nâme olduğu noktasında araştırmacıların farklı rakamlar verdikleri
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görülmektedir. Çelebioğlu (1998: 605), 1990’da 100’e yakın elif-nâme tespit ettiğini
söylerken Öztoprak (2006: 136), bizzat tarayarak 80 civarında elif-nâme tespit ettiğini ve
yakın zamanda bunları kitaplaştırmayı düşündüğü belirtir. Erdoğan (2015: 244), 2014
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200 civarında elif-nâme tespit etiğini ve henüz bunları kitaplaştırmadığını aktarır. Burhan
Kaçar da kendisiyle 2018 yılında yaptığımız bir görüşmede 100 civarında elif-nâme tespit
etiğini ve bunları uygun bir zamanda yayımlayacağını söylemişti. Bugün elif-nâmelere dair
elimizde tek toplu çalışma Temizkan’a (2007a) aittir. Temizkan (2007a) kitabında
çoğunluğu halk şairlerine ait 72 elif-nâme metnine yer vermiş, bunların 60’ı hakkında genel
değerlendirmelerde bulunmuştur. Bugün kaç elif-nâme olduğu aslında kaç metne
ulaşılabildiği ile alakalıdır. Birçok araştırmacı divan edebiyatı sahasında yeni elif-nâmelere
ulaştıkça makale yahut bildiri ile ilim âlemini bunlardan haberdar etmiş, elif-nâmeleri şekil
ve muhteva bakımından incelemiştir19.
Elif-nâmeler divan, halk ve tekke edebiyatına mensup şairlerde birlikte görülmektedir.
Elif-nâme geleneği harf inkılabı yapıldıktan sonra da terk edilmemiştir. Güvenç (2013:
1003- 1016), halk şairlerinin, âşıkların Latin alfabesiyle de elif-nâme geleneğinin bir
uzantısı olarak değerlendirilebilecek şiirler yazdıklarını belirtmiş ve bunlara dair örnekler
vermiştir. Açıkgöz (1989: 2) de Cemal Kurnaz’ın 1980’de ve Âmil Çelebioğlu’nun 1984’te
elif-nâme tarzında şiir yazdıklarını söylemektedir. Elif-nâme geleneği yalnız Anadolu sahası
Türk edebiyatına mahsus değildir. Bu gelenek Kıbrıs, Azerbaycan ve Türkmenistan edebî
sahalarında da görülmektedir. Temizkan (2007b: 2069-2081), konuyla ilgili hazırladığı bir
bildiride Azerbaycan sahasından Fuzûlî ve Nesîmî’nin, Türkmenistan sahasından
Mahtumkulu ve Kemine’nin, Anadolu sahasından Şem’î ve yaşayan Bektaşî şairlerden A.
Atalay Vaktidolu’nun birer elif-nâmesini tanıtarak elif-nâme geleneğinin farklı edebî
sahalarda müşterek bir zevk olduğunu göstermiştir. Gökçimen (2010: 105-120), Türkmen
Açıkgöz (1989: 1-5), Darendeli Kâtip-zâde Bakâyî’nin Battal-nâme adlı mesnevisinde yer alan elifnâmeyi yayımlamıştır. Öztoprak (2006a: 135-167), Bursalı Feyzî Efendi’nin dokuzu elif-nâme, ikisi
ebced-nâme olmak üzere toplam on bir şiirine yer vermiştir. Ancak Öztoprak ebced-nâmeleri elifnâme olarak değerlendirmemiştir. Öztoprak (2006b: 327-336), elif-nâme geleneği içinde Fuzûlî’nin
elif-nâmesini değerlendirmiş, metin tesisinde elif-nâmelerin önemine Fuzûlî’nin elif-nâmesinden
hareketle dikkati çekmiştir. Öztoprak (2009: 817-829), elif-nâmelerin tertip hususiyetleri ve metin
tesisindeki öneminden bahsederken farklı şairlere ait elif-nâme örneklerine yer vermiştir. Turan
(2008: 627-633), Muhibbî’nin elif-nâmesini incelemiştir. Taş (2008: 642-652) Deli Birâder Gazâlî’nin
bir mecmuada bulduğu elif-nâmesini yayımlamıştır. Aslan (2008b: 157-192), Nesîb’e ait elif-nâmeyi
ve 18. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Fahrî Ahmed’in bu elif-nâmeye dair şerhini yayımlamıştır.
Özkan (2012: 185-198), Kaygusuz Abdal’ın bir cönkte bulduğu mensur elif-nâmesini yayımlamış,
elif-nâmelerin yalnızca manzum olmadığına dikkati çekmiştir. Candan (2012: 631-641), Senî Ali’nin
elif-nâmesini incelemiştir. Öztürk (2012: 173-185), Nidâî’nin elif-nâmesini yayımlamıştır. Kınay
(2013: 1205: 1213), Sâdık Kemâlî’nin iki elif-nâmesini incelemiştir. Özcan (2015: 191-204), Hataî’nin
elif-nâme şeklinde yazdığı düvazdehini yayımlamıştır. Hataî’nin elif-nâme tarzındaki şiirleri üzerine
Turan (2004: 107-125) da bir inceleme yapmıştır. Söz konusu incelemede Hataî’nin iki elif-nâmesi
şekil ve muhteva bakımından değerlendirilmiştir. Eflatun (2017: 125-136), Hoca Saadeddin
Efendi’nin bir mecmuada bulduğu elif-nâmesini yayımlamıştır. Taşkesenlioğlu (2017: 159-202), 16.
yüzyıl şairlerinden Memî Can Saruhanî ve Ömer Karîbî’nin birer elif-nâmesini yayımlamıştır.
Batislam (2017), Mihrî Hatun’un elif-nâmelerini bir bildiri olarak sunmuştur. Turan ve Çetin (2011:
1099-1120), Mihrî Hatun ile Nesîmî’den hareketle elif-nâmelerde dil ve üslup özellikleri üzerinde
durmuştur. Turan ve Çetin söz konusu çalışmada Nesîmî’nin üç, Mihrî Hatun’un dört elif-nâmesinin
metnine yer vermişlerdir. Çalışmada Mihri Hatun’a ait elif-nâme olarak gösterilen iki şiir aslında
muvaşşah şiirdir. Arslan (2017: 26-35), Mihrî Hatun Divanı’ndaki harflere dayalı bazı uygulamaları
sanatlı manzumeler başlığı altında değerlendirmiş ve söz konusu çalışmasında Mihrî Hatun’un iki
muvaşşah ve iki elif-nâmesine sanatlı metinler başlığı altında yer vermiştir.
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edebiyatına mensup Mahtumkulu, Kemine, Magrupı, Gayıbı, Tahır ve Berdinazar’ın elifnâmelerine yer vererek elif-nâme geleneğinin Türkmen edebiyatının hem klasik hem de
halk şairleri arasındaki yerini değerlendirmiştir. Gedik ve Alıcı (2018: 123-140), Çağatay
Türkçesinin son dönem şairlerinden biri olan Baba Rahîm Meşreb’in dört elif-nâmesini
yayımlamışlardır. Elif-nâme geleneği Kıbrıs sahasında da görülmektedir. Erdoğan (2015:
243-255), Kıbrıslı Âşık Kenzi’nin altı elif-nâmesinin metnine yer vermiştir20. Bu çalışmalar Sayfa | 197
bize elif-nâme geleneğinin Türk dünyasında müşterek bir zevk olduğunu göstermektedir.
Elif-nâmelere bakıldığında bu tarzda yazılmış şiirlerin farklı şekillerde tertip edildiğini
görmekteyiz. Öztoprak (2009: 818-823) elif-nâmeleri beş başlık altında incelemiştir:
1. Düz elif-nâmeler: Mısra başlarında kelimelerin ilk harflerinin elif’ten başlamak üzere
ye’ye kadar alfabetik sıra ile yazılması şeklinde tertip edilen elif-nâmelerdir. Çoğu zaman ilk
kelimeden önce ilgili harf yazılır ve vezne dâhil edilir. Düz elif-nâmeler; mısra başları
alfabetik olanlar, beyit veya dörtlük başları alfabetik olanlar, yalnızca mısra başında değil,
mısra içinde de harflerden biri veya birkaçı yer alanlar, bir mısrasında baştaki harf ile
başlayan en az iki veya daha fazla kelime kullanılan elif-nâmeler olarak alt başlıklarda
incelenebilir.
2. Ters elif-nâmeler: Mısra ya da beyit başlarındaki harfler ye’den elif’e doğru tertip
edilen elif-nâmelerdir.
3. Düz-ters elif-nâmeler: Mısra veya beyit başları elif-ye-be-lâmelif… şeklinde baştan
sona ve sondan başa doğru karışık sıralanan elif-nâmelerdir.
4. Kafiyeleri alfabetik sıralanan elif-nâmeler: Kafiyeleri alfabetik dizilen, mesnevi nazım
şekliyle yazılmış elif-nâmelerdir.
5. Eğitici ve eğlence amaçlı elif-nâmeler: Eğitim amaçlı bir halk oyunu şeklinde tertip
edilen elif-nâmelerdir. Bu şekilde tertip edilen elif-nâmelerde mısra başlarındaki harfler,
elif’ten ye’ye alfabetik sıra takip ederken ilk kelime bir şehir, ikinci kelime bir sanatkâr,
üçüncü kelime sanatkârın ortaya koyduğu ürünün adından oluşur.
Kaçar (1997: 310-311) da elif-nâmeleri tertip şeklinden hareketle beş başlık altında
incelemiştir:
1. Mısra başında ve beyit hâlinde olanlar
2. Mısra başında ve dörtlük hâlinde olanlar
3. Mısra sonunda ve beyit hâlinde olanlar
4. Mısra ortasında ve başında olanlar
5. Destan tarzında olanlar
Elif-nâmeler üzerine tasnif denemesinde bulunanlardan biri de Doğan Kaya’dır. Kaya
(2007: 310) elif-nâmelerin semai, destan, koşma, divan, gazel ve kaside tarzında beyit veya
dörtlükler hâlinde başta dinî ve tasavvufî konular olmak üzere her konuda yazıldığını, yaşnâme ve şair-nâme şeklinde olabileceğini belirtir. Elif-nâmeleri yapılma şeklini ön plana
çıkararak şu şekilde tasnif eder:
1. Elif ve diğer harfler beyit başlarına getirilir.

Batislam (2018: 7-16) da Kenzî’nin elif-nâmeleri üzerine bir inceleme yapmıştır. Ancak
çalışmasında Kenzî’nin dört elif-nâmesine yer vermiştir.
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2. Elif ve diğer harfler dörtlük başlarına getirilir.
3. Elif ve diğer harfler dörtlüklerde sıra ile her dizenin başına getirilir.
4. Elif ve diğer harfler beyit sonlarına getirilir.
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5. Beyitlerle yazılmış şiirlerde elif ve diğer harfler dize başlarına ve ortalarına getirilir.
Divan edebiyatı sahasında yazılmış 84 elif-nâme21 metninden hareketle yaptığımız bir
incelemede elif-nâmelerde farklı nazım şekilleri içinde farklı muhtevalara yer verildiğini
gördük. Bu 84 elif-nâme % 38 kaside22, % 30 gazel23, % 8 mesnevi olmak üzere kıt’a,
murabba, muhammes, müseddes, müsebba gibi hem beyit hem de bent birimli farklı nazım
şekillerinde yazılmıştır24. Bu nazım şekilleri içinde elif-nâmelerin çoğunluğu düz elif-nâme
şeklinde tertip edilmiştir. Öztoprak (2009: 818-823), Kaçar (1997: 310-311) ve Kaya’nın
(2007: 309) tasniflerini de dikkate aldığımızda incelediğimiz elif-nâmelerin beyit birimli
yazıldığında şu şekillerde tertip edildiği görüldü:
1. Beytin ilk mısrasında önce ilgili harf yazılmış, sonra o harfle başlayan kelimeye yer
verilmiştir. Harf vezne dâhil edilmiştir. Bu şekilde, harfe her zaman yer verilmemiştir.
Şairler bazen sadece söz konu harfle başlayan kelimeye yer vermişlerdir.
2. Beyitlerin ilk mısralarının sonu alfabetik olarak sıralanmış, burada harfe yer
verilmemiş, sonu söz konusu harfle biten kelimeye yer verilmiştir. Bu kelimenin beyitte
kafiye ile bir ilgisi yoktur.
3. Beyitlerin ikinci mısralarının sonu alfabetik olarak sıralanmıştır. Bu şekilde de harfe
yer verilmemiş, sonu söz konusu harfle biten kelimeye yer verilmiştir. Bu kelime şiirin aynı
zamanda kafiyesini oluşturmaktadır.
4. Beyit birimli elif-nâmelerde bilhassa mesnevi nazım şekliyle yazılanlarda her beytin
sonunda kafiyeler alfabetik olarak dizilmiştir. Böylece her beyitte söz konusu harfle biten
iki kelimeye yer verilmiştir.
5. Beyitlerin hem ilk hem de ikinci mısralarında aynı harfle başlayan kelimelere yer
verilmiş, beyit başları alfabetik olarak sıralanmıştır.
Bu sayıya halk edebiyatı sahasına mensup şairlerin yazdığı elif-nâmeler ile bazı araştırmacılar
tarafından elif-nâme geleneği içinde değerlendirilen muvaşşahlar dâhil değildir. Hâlâ incelememiz
devam etmekte olup henüz metnini inceleyemediğimiz yirmiyi aşkın elif-nâme mevcuttur. Elif-nâme
örneklerine çalışmanın hacmini çok fazla artıracağı için yer verilmemiştir. İleride -ulaşılabilen- tüm
elif-nâmelerden hareketle ayrıntılı bir değerlendirme yapılması planlanmaktadır.
22 Bu kasidelerde çoğunlukla klasik bir kasidedeki bölümler görülmez. Şiirler farklı nazım şekilleriyle
yazıldığında bile şairler yaygın bir şekilde kaside başlığını kullanmışlardır. Başlık taşıyan elifnâmelerde şiirin yazılma şekline işaret eden “hurûf-ı hecâ, hurûfü’t-teheccî, tertîbü’l-hurûf, tertîb-i
hurûfü’l-Arabî” gibi başlıklar yer almıştır.
23 Bu gazeller çoğunlukla 15 beyitten uzun olduğu için gazel-i mutavvel olarak değerlendirilebilir.
24 Çetin (1992: 40-42) elif-nâmelerin gazelden koşmaya çok farklı şekil ve türlerde görünmesinden
dolayı elif-nâmenin şekil mi tür mü yoksa sanat anlayışı mı olduğu konusunda belirsizliklerin
olduğunu söyler, elif-nâme kavramının doğru bir isimlendirme olup olmadığı noktasında da
tereddütlerini belirtir. Türkmen (1999: 341-342), “harfnâme” olarak nitelendirdiği elif-nâmelerin bir
kısmının Bektaşî şairlerin yenilik ve değişiklik arayışının yansıması olduğunu, bunların Hurûfîlik
dairesine dâhil edilmemesi gerektiğini, bu şiirlerde bazı harflerin bazı kavram ve şahısları sembolize
ettiğini belirtir. Türkmen’in örnek olarak verdiği şiirlerden biri aynı zamanda fal-nâme’dir ve falnâme, elif-nâme gibi alfabetik sıralanarak yazılmıştır. Memmedova (2011: 233) da elif-nâme ve yaşnâmenin biçim ve içerik açısından birleşik şekli olan bir şiiri incelemiştir. Bu örnekler elif-nâmelerin
birçok şiir şekli ve türüyle iç içe geçmiş olduğunu göstermektedir.
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6. Bazen harfler mısra başlarında değil mısranın herhangi bir yerinde zikredilmiş, daha
sonra da söz konusu harfle başlayan kelimeye yer verilmiştir.
7. Musammat kafiyeye yer verilen şiirlerde ilk mısranın ortası ve sonu ile ikinci mısranın
ortasında alfabetik olarak iç kafiyeye yer verilmiş, böylece her beyitte söz konusu harfle
başlayan üç kelime yer almıştır.
8. Beyit birimli elif-nâmelerde en çok tercih edilen şekillerden birisi de her mısra başının
alfabetik olarak sıralanmasıdır. Bu şekilde harfe yer verildiğinde harf vezne dâhil edilmiştir.
Harfe yer verilmediğinde ise her beytin ilk mısrasında söz konusu harfle başlayan kelime
yer almıştır.
9. Beyit birimli elif-nâmelerde kekeme diliyle yazılıp mısra başı, ortası ve sonunda
kelimelerin alfabetik sıralandığı ve her harfin üç defa tekrarlandığı şiirlere rastlanmaktadır.
10. Beyit birimli elif-nâmelerde sıra dışı diyebileceğimiz kullanımlardan biri zincirleme
(iade sanatıyla) yazılmış elif-nâmelerdir. Bu şekilde beytin ilk mısrasının başında ilgili
harfle başlayan bir kelime yer almıştır. Aynı mısranın sonunda ilgili harfle biten kelime yer
almıştır. İkinci mısranın başında ilgili harfle başlayan bir kelime yer almış, ikinci mısranın
sonunda, kafiyeyi oluşturan kelimede ilgili harf kelimenin son hecesinde yer almıştır. Her
beyit bu şekilde alfabetik sıralanmış, bir beytin sonunda yer alan harf diğer beytin ilk
mısrasında başta yer alarak hem mısralar hem de beyitler arası harf düzeyinde iade
sanatına yer verilmiştir.
11. Harfler her zaman düz elif-nâme dediğimiz tarzda alfabetik olarak sıralanmamıştır.
Bazı örneklerde harfler elif’ten ye’ye değil, ye’den elife doğru ters elif-nâme dediğimiz
tarzda sıralanmıştır. Şairler uygulamayı daha da zorlaştırarak mısraları elif-ye-be-lâmelif
şeklinde baştan sona, sondan başa doğru yazmışlardır. Bunun daha ilerisi ise ilk mısrası düz,
ikinci mısrası ters sıralanan ve 29 beyitten oluşan iki elif-nâmenin iç içe yer aldığı şiirlerdir.
12. Ebced sistemi kullanılarak da elif-nâmeler yazılmıştır. Bu şekildeki elif-nâmelerde
tüm harfler veya o harflerle başlayan kelimeler düz veya ters değil ebced sistemi içinde
ebced-hevvez, huttî… şeklinde sıralanmıştır.
Bent birimli elif-nâmelerde ise yaygın olarak iki şekle yer verilmiştir. Bunların ilkinde
alfabetik sıralama mısra sonunda yapılmış, her bendin sonu söz konusu harfle bitirilerek 28
veya 29 bentten oluşan musammatlar yazılmıştır. İkinci şekilde ise her bentte mısra
başlarında ya harf ve o harfle başlayan kelimeye birlikte yer verilmiş ya da sadece o harfle
başlayan kelimeye yer verilerek mısra başları alfabetik sıralanmıştır. Bu şekildeki elifnâmeler musammatın her bendinin birim sayısına göre ortalama 5 veya 6 bentten
oluşmaktadır.
Elif-nâmelerde birim sayısı beyit esaslı olanlarda 6 beyitten başlayıp 40 beyte kadar
çıkmaktadır. Bunlar arasında elif-nâmelerin en fazla 14, 15, 28 ve 29 beyitten oluştuğu
görülmüştür. Bunlardan 15 beyitli olanlar % 25, 29 beyitli olanlar % 15’tir. 15 beyitli
olanlarda her mısra alfabetik olarak sıralanmış, toplam 29 harfe ve(ya) harfle başlayan
kelimeye yer verilmiştir. Bu şekildeki şiirlerde lâmelif’e yer verilmediğinde birim sayısı 14
olmuştur. 29 beyitli olanlarda da çoğunlukla beyitlerin ilk mısraları alfabetik olarak
sıralanmış, böylece 29 harfe ve(ya) harfle başlayan kelimeye yer verilmiştir. Bu şekildeki
şiirlerde lâmelif’e yer verilmediğinde birim sayısı 28 olmuştur. Bent birimlilerde birim
sayısının 4 bentten 29 bende kadar çıktığı görülmüştür. Bu şekildeki elif-nâmelerde birim
sayısını belirleyen temel ölçüt mısrada veya her bendin sonunda alfabetik sıralamanın
yapılmasıdır.
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Elif-nâmeler Öztoprak’ın (2006a: 136) da belirttiği gibi çoğunlukla fâilâtün fâilâtün
fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Bu kalıp % 46 oranında tercih edilmiştir. Bu kalıptan
sonra sırasıyla feilâtün feilâtün feilâtün feilün (% 13), mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
(% 12) kalıpları tercih edilmiştir. Şairler bu kalıpların yanı sıra fâilâtün fâilâtün fâilün,
mefâîlün mefâîlün feûlün, feilâtün feilâtün feilün, feilâtün mefâilün feilün, müstefilün
Sayfa | 200 müstefilün, mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün, müfteilün fâilün müfteilün fâilün, müfteilün
mefâilün müfteilün mefâilün, müstefilün müstefilün müstefilün müstefilün gibi kalıplarla da
elif-nâme yazmışlardır.
Elif-nâmelerde muhteva da çeşitlilik arz etmektedir. Elif-nâmelerde Öztoprak’ın (2006a:
136) da belirttiği gibi çoğunlukla dinî-tasavvufî konulara yer verilmiştir. Bu doğrultuda
tevhîd, münâcât, na’t, esma-i hüsna, düvazdeh gibi türlerde dinî muhteva tercih edilip
methiye ağırlıklı elif-nâmeler yazılmıştır. Ancak âşıkâne konularda yazılan elif-nâmeler de
azımsanmayacak sayıdadır25.
Divan edebiyatında 14. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar her yüzyılda şairler elifnâme şeklinde şiirler yazmışlardır. Divan edebiyatında ilk elif-nâmeyi şimdiki bilgilerimize
göre Âşık Paşa (ö. 1332) yazmıştır26. Âşık Paşa’dan sonra Seyyid Nesîmî, Melîhî, Gülşenî
Saruhanî, Mihrî Hatun, Nihânî, Karamanlı Aynî, Fuzûlî, Muhibbî, Hoca Saadeddin, Deli
Birâder Gazâlî, Senî Ali, Sâdık Kemâlî, Nidâî, Günahkâr, Misâlî, Mehemmed, Askerî, Dukakinzâde Ahmed Beg, Caferî Baba, Handânî, Cûdî, Livâyî gibi 15 ve 16. yüzyılda yaşamış birçok
şair elif-nâme yazmıştır. Bu şairlerden birisi de Münîrî’dir. Münîrî’nin elif-nâmesi şudur:
1 ()ا

feilâtün feilâtün feilâtün feilün
Elif ol ad ile meşhûr-ı cihân Türk-i süvâr
Hicr ile niçe ḳılur bana bu giñ dünyeyi ṭar

2 ()ب

Bî belâdur başuma ḳadd-i bülendüñ bilürem
İsterem Ḥaḳdan o devlet ḳıla başumda ḳarâr

3 ()ت

Tî temâşâsı cemâline ki sen Türküñ irem
Terk-i cân itmez olursam depele zâr u nizâr

4 ()ﺚ

Ŝî ŝevâb ister iseñ dünyede ey ŝânî Ḥıżır
Teşne-dil ḳulları küşt eyle ya ʿarz eyle dîdâr

5 ()ج

Cîm cemʿ olsa cihân cümle cemâlüñ ṣıfatın
Ṣayıp irgürmeyeler âḫire tâ-rûz-ı şumâr

6 ()ح

Ḥî ḥelâl itdi ḥarâmîlıġ ile ḳanumuzı
Dün gice ġamze-i bed-kîşine bir çeşm-i ḫumâr

7 ()خ

Ḫî ḫam-ı zülfüñe ṭolaşalı dil ḫurrem olur
Delüdür nestene bilmez ki nedür n’oldı ya kâr

Kaçar (1997: 312-313), elif-nâmelerin muhtevasını üç başlık altında incelemiştir: Lâ-dinî elifnâmelerde beşerî aşk ve tabiat sevgisi işlenmiştir. Dinî elif-nâmelerde tevhîd, na’t, methiye, münâcât
gibi türlerde dinî konulara ağırlık verilmiştir. Tasavvufî elif-nâmelerde tasavvuf ıstılahlarından ve
büyüklerinden bahsedilmiştir.
26 Âşık Paşa’nın elif-nâmesinin tenkitli metni Demirel (1996: 202-246) tarafından yayımlanmış, söz
konusu çalışmada elif-nâmenin dil özellikleri üzerinde durulmuştur.
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8 ()د

Dâl demdür ki diyem derd-i derûndan dile de
Ki bile derd-i derûnda nedür ya ḫo ne var

9 ()ذ

Ẕâl ẕevḳ-i ẕeḳan-ı yâri gönül ẕikr idicek
Ḳalmışam anda daḫı ünlemişem ben baña yâr

10 ()ر

Rî revâ mı k’añulmasa reviş-i ḳâmetünüñ
Kend’özini getüre ara yire serv ü çenâr

11 ()ز

Zî zer-i ḫâliṣ iken çihre-i zerdüm ne ʿaceb
Bir naẓar ḳılmaduġı kûşe-i çeşm ile nigâr

12 ( )سSîn sünbül ṣaçunuñ silsilesin terk idenüñ
Rûz-ı rûşen gözine olsa ʿaceb mi şeb-i târ
13 ( )شŞîn şükrüm buña sen şöhre-i âfâkı görüp
Ḳalmadı âyîne-i dilde daḫı hîc ġubâr
14 ( )صṢâd ṣubḥ-ı ruḫuña ḳarşu ṣabûḥ itmek içün
Sâḳî-i ġonca-dehen ṣunsa n’ola câm-ı ʿuḳâr
15 ( )ﺾŻâd żaʿf ile vücûdum çöpe dönse ne ʿaceb
Çekicek bâr-ı nigârı yine göñlüm her bâr
16 ()ط

Ṭî ṭolaşma didügümce ṭolaşur zülfüñe dil
Müşkil oldı işi ġâyetde olup key düşvâr

17 ()ظ

Ẓî ẓuhûra geleli ẓıll-i ẓalîli ḳadünüñ
Ḫoş geçer bende vü âzâd u şeh ü mîr ü kibâr

18 ()ع

ʿAyn ʿizzet baña ʿâlemde itüm didügidür
Ḥâşe lillâh kim ide ḥürmet olıcaḳ kişi ʿâr

19 ()غ

Ġayn ġurbetde beni göz yaşı ġarḳ eylemeden
Yetişem mi ʿacabâ vuṣlatuña âḫir-i kâr

20 ( )فFî fer umarsa yüzüñden ne ʿaceb mihr-i felek
Ḳıldı Ḥaḳ nûrını gün gibi cemâlüñ iẓhâr
21 ()ق

Ḳâf ḳurb-ı ser-i kûyuñda ḳarâr itdise dil
İrgürür devlet ü iḳbâle anı ḳurb-ı civâr

22 ()ك

Kâf kül ḳılsa beni gül yüzünüñ şevḳı n’ola
Odlara niçeleri yaḳdı yaḳar daḫı bu yâr

23 ()ل

Lâm laʿl-i lebüñe ölmeden irem mi ʿaceb
Gerçi bir zerrece irmege aña yoḳ miḳdâr

24 ()م

Mîm merdümlük idüp merdüm-i çeşmüm dün ü gün
Dür ü laʿl ü güher ider yoluña şöyle niŝâr
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25 ()ن

Nûn ney nâle-i dil-sûz ile her dem bunı dir
Ṭurmañ içün kim irişdi yine hengâm-ı bahâr

26 ()و

Vâv vâh kim iremez vuṣlatuña daḥı Münîr
Gerçi çoḳ vaʿde-i ḫâm eyledüñ itdüñ iḳrâr

27 ()ه

Hî hevâ-yı gül-i ruḫsâruñı çün ḳıldı heves
Murġ-ı dil her dem iderse yiridür nâle-hezâr

28 ()ﻻ

Lâmelif lâle gibi lâl olursam ne ʿaceb
Şöyle yandum ki çıḳar her yañadan daḫı şerâr

29 ()ى

Yî yürek yaraları şerḥini yazmaġa gözüm
Ḳıl ḳalemle yüzüm üzre dürişür leyl ü nehâr
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(G. 125)

Münîrî, elif-nâmesini divan edebiyatında elif-nâme sahasında en fazla tercih edilen ikinci
nazım şekli olan gazelle yazmıştır. Toplam 29 beyitten oluşan gazel, 15 beyitten uzun olduğu
için mutavvel gazel olarak değerlendirilebilir. Münîrî, elif-nâmesini âşıkâne tarzda
yazmıştır. Elif-nâmelerde dinî-tasavvufî muhtevadan sonra en fazla aşk, âşık ve sevgili ele
alınmıştır.
Münîrî’nin şiiri 29 beyitten oluşmaktadır. Bu birim sayısındaki elif-nâmeler divan
edebiyatında ikinci sırada tercih edilmiştir. Münîrî’nin şiiri aruz vezninin feilâtün feilâtün
feilâtün feilün kalıbıyla yazılmıştır. Bu kalıp, divan edebiyatında elif-nâme sahasında en fazla
tercih edilen ikinci kalıptır27. Tüm bu unsurlar bize Münîrî’nin şiirinin elif-nâme geleneğinin
yaygın kullanımlarıyla örtüştüğünü göstermektedir.
Münîrî, her beytin ilk mısrasında önce harfe, sonra o harfle başlayan kelimeye yer
vererek düz elif-nâme yazmıştır. Şiirde söz konusu harf vezne dâhil edilmiştir. Şiirde harfler
elif’ten yâ harfine doğru sıralanmış, toplam 29 harf zikredilmiştir.
Münîrî, şiirinde harfle başlayan kelimeye bir değil bazı beyitlerde birden çok yer
vermiştir. Hatta bu, bazı mısralarda yedi kelimeye kadar uzamış, söz konusu harf mısrada
veya beyitte birçok kelimenin ilk harfi olarak yer aldığından beytin ses dağılımını başka bir
ifadeyle aliterasyonunu da tayin etmiştir.
Dâl demdür ki diyem derd-i derûndan dile de
Ki bile derd-i derûnda nedür ya ḫo ne var (G. 125/8)
Şair yukarıdaki beyitte dâl ( )دharfiyle başlayan dokuz kelimeye yer vermiştir. Bu
kelimelerden yedisi ilk beyitte, ikisi ikinci beyitte yer almıştır. Beyitte “d” sesi toplamda 15
defa tekrarlanarak beytin ses dağılımını tek başına yönlendiren ses olmuştur.
Bî belâdur başuma ḳadd-i bülendüñ bilürem
İsterem Ḥaḳdan o devlet ḳıla başumda ḳarâr (G. 125/2)
Şair, yukarıdaki beyitte sevgilinin başına belâ olan boyunu vurgularken beyitte “b” ()ب
harfiyle başlayan beşi ilk mısrada toplam altı kelimeye yer vermiştir. Bu dağılım, önce harfe
sonra o harfle başlayan bir kelimeye yer verilerek yazılan elif-nâmelerdeki yaygın
kullanımdan bazı farklıklar taşımaktadır. Şair öncelikle söz konusu harfle başlayan bir değil
Münîrî, elif-nâmesinde harflerin hece yapısından dolayı “cîm, dâl, zâl, sîn, şîn, sâd, dâd, ayn, gayn,
kâf, kâf, lâm, mîm, nûn, vâv” hecelerinde vezin gereği medde yer vermiştir.
27
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birden çok kelimeye yer vermiştir. Bunun beytin hem ses hem de anlam dünyasına katkısı
olduğu görülmektedir. Sesler bazen bir kelimeye dikkati çekmek, kelimeyi vurgulamak ve
beyit boyunca çağrıştırmak için tekrarlanır. Münîrî, bu beyitte zikrettiği harfin sesi olan “b”
ile ilk olarak “belâ” kelimesine işaret etmiştir. Bu kelime ses tekrarları yoluyla beyit boyunca
vurgulanmıştır. Şair, sevgilinin uzun boyunun başına bela olduğunu söylerken “b” harfinin
ses ve görsel değeriyle âdeta bu belanın ne kadar çok olduğunu vurgulamıştır.
Cîm cemʿ olsa cihân cümle cemâlüñ ṣıfatın
Ṣayıp irgürmeyeler âḫire tâ-rûz-ı şumâr (G. 125/5)
Münîrî yukarıdaki beytinde harf olarak cîm’e ( )جyer vermiştir. Bu harfin okunuşunda “c,
m” sesleri yer almaktadır. Şair de bu iki sesin yer aldığı “cemʿ ()جمع, cümle ()جمله, cemâl
) ”(جمالkelimelerine yer vermiştir. Bu üç kelimede tıpkı cîm’de olduğu gibi “c” ilk, “m” üçüncü
ses olarak yer almıştır. Şair elif-nâme geleneği doğrultusunda harfi sadece sıralamakla
yetinmemiş harfin seslerini içeren birden çok kelimeye yer vererek ahengi de temin
etmiştir. Beyitte cinasa yaklaşan ses tekrarları mevcuttur.
Münîrî aşağıdaki iki beytinde de mısra başındaki harfle başlayan birden çok kelimeye yer
vermiştir:
Ẕâl ẕevḳ-i ẕeḳan-ı yâri gönül ẕikr idicek
Ḳalmışam anda daḫı ünlemişem ben baña yâr
Ẓî ẓuhûra geleli ẓıll-i ẓalîli ḳadünüñ
Ḫoş geçer bende vü âzâd u şeh ü mîr ü kibâr

(G. 125/9)
(G. 125/17)

Bazen elif-nâmede sıralanan/verilen harf birden çok kelimede yer alarak simgesel
değeriyle beytin görsel değerini de tayin etmiş, ayrıca anlamı da yönlendirmiştir. Aşağıdaki
beyitte bu hususu görmek mümkündür.
Mîm merdümlük idüp merdüm-i çeşmüm dün ü gün
Dür ü laʿl ü güher ider yoluña şöyle niŝâr (G. 125/24)
Beyitte mîm ( )مharfiyle başlayan yalnız iki kelime vardır. Ancak mîm harfi toplamda ilk
mısrada harf olarak yedi defa yer almıştır. Bu denli çok yer almasını anlamla ve harfin
simgesel değeriyle ilişkilendirmek mümkündür. Şöyle ki divan şiirinde göz ile harfler
arasında teşbihe dayalı bir ilişki kurulduğunda sâd, vâv ve mîm harfleri tercih edilmiştir. Bu
üç harfin de baş kısımları gözü andırmaktadır. Beyitte de Münîrî göz ve göz bebeğine yer
vermiştir. Böyle bir kullanımda mîm’in hem görsel hem de işitsel olarak beytin anlamına
katkısı vardır. Evvela akıcı ünsüzlerle birlikte aliterasyonu oluşturan” “m” sesi ahenge katkı
sağlamıştır. Sesi temsil eden harfin simgesel olarak göz ile ilişkili olduğunu söylemiştik. Bu
doğrultuda beyitte âdeta ilk mısra baştan sona göz ile doldurulmuştur. Böylece anlamda da
vurgulandığı gibi şair bu gözün benzetileni olan mîm’leri çok fazla kullanarak sevgilinin
yoluna ne denli çok inci, lal ve mücevher saçtığını (aslında ne denli çok ağladığını)
vurgulayıp harfin görüntüsüyle daha somut hâle getirmiştir: ( م مردملك ايدوب مردم چشمم دون
)و كون
Elif-nâme harflerin veya o harflerle başlayan/biten kelimelerin sıralanmasına dayalı
olduğu için bu şiir tarzında harfi ve o harfin işaret ettiği kelimeyi vurgulamak önemlidir.
Yukarıda bunu harfi birden çok tekrarlayarak yapan şair, bazen ise bunu cinas ve iştikak
sanatıyla yapmıştır. Münîrî, elif-nâmesinde bazı beyitlerde sıraladığı harfi barındıran
kelimeler etrafında cinasa yer vermiştir. Şair aşağıdaki beyitlerden ilkinde kâf ( )كharfine
yer verdikten sonra bu harfi barındıran “kül” ve “gül” kelimelerine yer vermiş, bu
kelimelerle tam cinas yapmıştır. İkinci beyitte harf ile o harfle başlayan ilk kelime arasında
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cinas yer almaktadır. Şair “vâv” ile “vâh” arasında lâhık cinas yapmıştır. Üçüncü beyitte ise
lâmelif’ten hemen sonra söz konusu harfle başlayan “lâle” kelimesine yer vermiştir. Bu
kelime ile “lâl” arasında müzeyyel cinas yapmıştır.
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Kâf kül ḳılsa beni gül yüzünüñ şevḳı n’ola
Odlara niçeleri yaḳdı yaḳar daḫı bu yâr (G. 125/22)
Vâv vâh kim iremez vuṣlatuña daḥı Münîr
Gerçi çoḳ vaʿde-i ḫâm eyledüñ itdüñ iḳrâr (G. 125/26)
Lâmelif lâle gibi lâl olursam ne ʿaceb
Şöyle yandum ki çıḳar her yañadan daḫı şerâr

(G. 125/28)

Yukarıdaki beyitlerde sıraladığı harfi barındıran kelimeler etrafında cinasa yer veren
Münîrî, bazı beyitlerinde ise iştikaka yer vermiştir. Şair aşağıdaki beyitlerden ilkinde zî ()ظ
harfine yer verdikten sonra bu harfi barındıran üç kelime sıralamıştır. Bu üç kelimeden “zıll”
ve “zalîl” aynı kökten gelmektedir. Şair bu iki kelime arasında iştikaka yer vermiştir. İkinci
beyitte ise sâd ( )صharfine yer vermiş ve bu harfle başlayan “subh” ve “sabûh” kelimeleri
arasında iştikak yapmıştır.
Ẓî ẓuhûra geleli ẓıll-i ẓalîli ḳadünüñ
Ḫoş geçer bende vü âzâd u şeh ü mîr ü kibâr
Ṣâd ṣubḥ-ı ruḫuña ḳarşu ṣabûḥ itmek içün
Sâḳî-i ġonca-dehen ṣunsa n’ola câm-ı ʿuḳâr

(G. 125/17)
(G. 125/14)

Sonuç
Münîrî, Türkçe şiirlerinde harf ve kelime oyunu yaparken elif ()ا, cîm ()ج, dâl ()د, râ ()ر,
sîn ()س, sâd ()ص, ayn ()ع, kâf ()ك, lâm ()ل, mîm ()م, nûn ( )نve yâ ( )ىharflerine yer vermiştir.
Şair, bu harflerden elif’i ( )اsevgilinin boyuyla; cîm’i ()ج, dâl’ı ( )دve lâm’ı ( )لsevgilinin
zülfüyle; râ’yı ()ر, nûn’u ( )نve med’i sevgilinin kaşıyla; sîn’i ( )سsevgilinin kirpiği ve dişiyle;
sâd’ı ( )صve ayn’ı ( )عsevgilinin gözüyle; mîm’i ( )مsevgilinin ağzıyla; elif’i ()ا, dâl’ı ( )دve lâm’ı
( )لâşığın boyuyla; mîm’i ( )مâşığın gözüyle teşbihe dayalı ilişki içinde kullanmıştır. Şair,
harfleri sadece âşık ve sevgili için bir benzetme ögesi olarak değil bazı kişilere ve onların
fiillerine işaret maksadıyla da tercih etmiştir. Bu doğrultuda Hz. Muhammed’e bir yerde
mîm, bir yerde ise kâf ve nûn ile işaret edilmiş, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ise sîn ve nûn
olmuştur. Şair hayatını kaybeden evlatlarından bahsederken lâm’a yer vermiştir. Elif
doğruluk iken, sözü doğru olmayanın işi eğrilik olan dâl’dır.
Münîri harf oyunları yaparken harflere ve(ya) benzeyenlerine yer vererek bazı
kelimelere işaret etmiştir. Bu doğrultuda işaret edilen kelimeler şunlardır: ad, ʿaded, ʿadem,
ʿamel, ʿasel, cedel, cesed, dem, demʿ, el, lâ, ledün, len, nemed, sad, sâdır, samed, sanem, sarar.
Harfler yoluyla vurgulanan kelimeler ise şunlar olmuştur: âmennâ, ʿadem, cemâl, gülzâr, hal,
Hasan, hat, Hüseyin, innemâ, Mustafa, Yâsîn, yeʾs.
Münîrî’nin harflere dayalı uygulamalarından biri olarak değerlendirilen elif-nâmesi de
incelenmiş, şiirin şekil ve muhteva olarak elif-nâme geleneğinin yaygın özellikleriyle
örtüştüğü görülmüştür. Gazel nazım şekliyle feilâtün feilâtün feilâtün feilün kalıbıyla 29
beyit olarak yazılan elif-nâmede her beytin ilk mısrasında önce harfe sonra o harfle başlayan
kelimeye yer verilmiştir. Münîrî, beyitlerin çoğunda harfi zikrettiğinde söz konusu harfle
başlayan birden çok kelimeyi sıralayarak geleneğin yaygın kullanımından ayrılmıştır. Şair
bu kullanımlarında zikrettiği harfin ve karşıladığı sesin hem işitsel hem de görsel
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değerinden faydalanmış, söz konusu harfi barındıran kelimeler arasında ayrıca cinas ve
iştikak yapmıştır. Bir yandan ahengi sağlayan şair bir yandan da anlamı desteklemiştir.
Sonuç olarak Münîrî’nin harflere dayalı çeşitli uygulamalara yer verdiğinde harflerin
işitsel ve görsel yönünü dikkate aldığı, harflerin ses ve simgesel değerinden faydalandığı
anlaşılmıştır. Münîri, harfleri manayı destekleyen, açıklayan, genişleten, bazen gizleyen; bir
unsuru vurgulayan, şiirde anlamın üzerine bina edildiği odak kelimeyi işaret eden, bir Sayfa | 205
kavramı pekiştiren öge olarak başarılı bir şekilde kullanmıştır.
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Özet
1904 yılında Amasya’da dünyaya gelen Haşim Nezihi Okay, eğitimine burada başlamış,
1924 yılında Trabzon Muallim Mektebi’nden ve ardından 1930 tarihinde İstanbul
Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
edebiyat öğretmenliği yapmış olan Haşim Nezihi, aynı zamanda çeşitli dergilerde şiirler
ve yazılar yayımlamıştır. Ayrıca halkevlerinin çalışmalarına katılmış, halk bilimi
üzerine çalışmalar yapmıştır. Haşim Nezihi’nin Akşam Şarkıları, Ilgar, Ömrümün
Yaprakları, Atatürk ve İnkılap Şarkıları adlı şiir kitaplarının yanı sıra halk edebiyatına
ve âşıklara dair kitapları da vardır.
Genç yaşlarından itibaren şiir sanatına ilgi duyan Haşim Nezihi, şiirlerini farklı dergilere
göndererek yayımlamıştır. Şiirlerinde Divan edebiyatından, halk edebiyatından
faydalanırken, özellikle Divan şairlerine nazireler yazmayı ihmal etmemiştir. Hem aruz
ölçüsüyle hem de hece ölçüsüyle şiirler kaleme alan Haşim Nezihi, diğer taraftan Ahmet
Haşim, Yahya Kemal, Faruk Nafiz, Fazıl Hüsnü gibi şairlerin etkisi altında kalmıştır. Bu
bildiride söz konusu etkiler ışığında, Haşim Nezihi’nin ilk şiirlerinden itibaren şiir
anlayışındaki dönüşümler belirlenecek ve değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Haşim Nezihi Okay, edebiyat, şiir.
Abstract
Hasim Nezihi Okay, who came to the world in 1904 in Amasya, started his education
here. He graduated from “Trabzon Muallim Mektebi” in 1924 and then from “Istanbul
Darülfünun Literature Faculty” in 1930. Hasim Nezihi, who worked as a literature
teacher in various places of Anatolia, also published poems and writings in various
magazines. He also participated in the work of the “people's houses” and worked on
folklore. Hasim Nezihi's poetry books "Evening Songs", "Ilgar", "Life's Leaves", "Atatürk
and Revolutionary Songs", as well as books on folk literature and lovers.
Hasim Nezihi, who is interested in poetry since his early ages, has published his first
poems by sending them to literary magazines. While benefiting from Divan literature
and folk literature in his poems, he has not neglected to write parallel especially to
Divan poets. Hasim Nezihi, who received poems in both aruz and syllabic scale, was
influenced by other poets such as Ahmet Hasim, Yahya Kemal, Faruk Nafiz and Fazil
Hüsnü. In this context, in the light of influence, the transformations in the
understanding of poetry from the first poems of Hashim Nezihi will be determined and
evaluated.
Keywords: Hasim Nezihi Okay, literature, poetry.
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Giriş
1904 yılında Amasya’da doğan Haşim Nezihi, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde edebiyat
öğretmenliği yapmış, kendini edebiyata adamış biri olarak dikkat çekmektedir. 1924 yılında
Trabzon Muallim Mektebi’nden mezun olduktan sonra dışardan sınava girerek İstanbul
Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni 1930 yılında bitirdiğini aktaran İhsan Işık, Haşim
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edebiyat öğretmenliğinin yanı sıra yöneticilik yaptığını ifade eder (Işık, 2016: 2676). Ahmet
Kabaklı da Haşim Nezihi’nin memuriyet hayatını benzer şekilde sıralarken Develi
Ortaokulu’nda müdürlük yaptığını ekler. Ayrıca 1943’ten 1953’e kadar Bursa’yı, daha sonra
1966’ya kadar kaldığı Bandırma’yı, en uzun süre öğretmenlik yaptığı iki yer olarak belirtir
(Kabaklı, 1984: 429). Bandırma’daki öğretmenlik hayatının ardından İstanbul’a gelen
Haşim Nezihi, burada üç yıl daha öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olur ve 1998 yılında
vefat edene kadar İstanbul’da yaşar.
Cumhuriyet döneminin kültür kurumlarından biri olan halkevlerinde aktif rol alarak
çalışmalara katılan Haşim Nezihi, Bursa halkevinde yöneticilik de yapmıştır. Halka yönelik
eğitimlerin bulunduğu, kursların düzenlendiği halkevleri, birçok sahada faaliyet göstermiş;
böylece halk ve devlet arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Yeni kurulmuş ve yapılanma
faaliyetlerini inkılaplar çerçevesinde sürdüren devlet, inkılaplara uyum sürecini sağlamak
adına örgün öğretimin dışında kalan vatandaşlarına bu yolla imkânlar sunmaya çalışmıştır.
Haşim Nezihi, halkevlerinin üstlendiği bu göreve, incelemeleri, biyografik çalışmaları ve
şiirleri vasıtasıyla katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Anadolu’da çeşitli okullarda
öğretmenlik yaptığı zamanlarda, bulunduğu yerdeki kültürel ve edebî faaliyetlerden geri
kalmamıştır. Çalışmalarını dergilere göndererek yayımlamıştır. Ömer Faruk Huyugüzel,
İzmir’deki fikir ve sanat adamları üzerine hazırladığı kitabında, Haşim Nezihi’nin halk
edebiyatına yönelişinin ilk adımlarına dair bilgiyi şu ifadelerle paylaşır: “Halkevlerinin Sinop
Cezaevi’nde açtığı kurslarda görev alınca, Sümmani’nin çırağı Zekeriya Çavuş’la tanıştım.
Ondan Sümmani’nin 33 koşmasını derledim. Bunları yayımladım. İlk alkışı Ziyaettin Fahri
Fındıkoğlu’ndan aldım.” (Huyugüzel, 2000: 214). Kendini Cumhuriyete adamış ve
değerlerine sımsıkı bağlı idealist bir eğitimci, araştırmacı ve şair olan Haşim Nezihi, gittiği
bütün illerde halkevlerinin faaliyetlerine katılmış, söz konusu halkevlerinin çıkardığı
dergilere çalışmalarını göndererek katkıda bulunmuştur.
Haşim Nezihi’nin yazılarını ve şiirlerini yayımladığı dergi ve gazeteleri; İzler, Fikirler,
Hizmet, Ahenk, Dıranaz, Varlık, Yücel, Uludağ, Dört Eylül, Erciyes, Yeni Mecmua, Servet-i
Fünun, Türk Folklor Araştırmaları, Folklor şeklinde sıralamak mümkündür. Basılmış on iki
kitabı olan Haşim Nezihi’nin beş şiir kitabı bulunmaktadır. İzmir’den Sesler, Ilgar, Akşam
Şarkıları, Ömrümden Yapraklar, Atatürk ve İnkılap Şarkıları şiir kitaplarıdır. Bunların dışında
Âşık Sümmani, Hatay, Saz Şairi Âşık Sümmani, Develili Seyrani, Dertli İbrahim: Bolulu Dertli
Divanı Hayatı ve Şiirleri, Dadaloğlu: Hayatı ve Deyişleri, Köroğlu ve Dadaloğlu adlı eserleri
vardır (Türkoğlu, 2008: 121-131). İzmir’den Sesler adını taşıyan kitap, Nahit Nafiz, M.
Şevket, Kamuran Cezmi, Ferit Ragıp, Cezmi Tahir ve A. Adnan ile birlikte 1931 yılında
çıkarılmış ortak bir kitaptır. Haşim Nezihi’nin Akşam Şarkıları ve Ilgar kitaplarında bulunan
şiirlerin tamamı (Ilgar’daki üç şiir ve piyes parçası dışında) Ömrümden Yapraklar adlı şiir
kitabında mevcuttur. Bu doğrultuda bakıldığında Ömrümden Yapraklar adını taşıyan kitabın
Haşim Nezihi’nin “bütün şiirleri” olarak değerlendirilmesi mümkündür.
Haşim Nezihi’nin Şiir Anlayışı ve Şiirleri
Okul yıllarından itibaren hep edebiyatla meşgul olmuş, okumak ve yazmak edimini görev
edinmiş bir kişilik olan Haşim Nezihi, kendini öncelikle şiire adamıştır, diyebiliriz. Şiir
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dışındaki uğraşları da yine edebiyat çerçevesinde ve şiirden hareketle edinilmiş uğraşlardır.
Halk kültürü ve edebiyatına olan ilgisi bu şekilde açıklanabilir. Trabzon Muallim
Mektebi’nde geçirdiği yıllarda edebiyat derslerini hevesle takip etmesine rağmen kendisi
için yeterince doyurucu olmaması, onu başka arayışlara itmiştir. Trabzon’un ünlü halk
şairlerinden Baba Salim olarak bilinen Salim Öğütçen’e gittiğini, Ömer Faruk Huyugüzel
Haşim Nezihi’nin ağzından aktarmaktadır: “(Baba Salim), Fuzuli’den başlayarak ünlü divan
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sürdü. Nedense hece ölçüsüne hiç yaklaşamadık.” (Huyugüzel, 2000: 214). Haşim Nezihi, şiire
olan ilgisini Baba Salim’den aldığı eğitimle pekiştirmiş ve kendisine bir yol çizmiştir. Öte
yandan Haşim Nezihi çocukluluğunda, Rumca bilen anneannesinin Türkçe ve Rumca
koşuklar dizmesini hatırladığını söyler. Bütün bu birikimler, Haşim Nezihi’nin şiir
anlayışının oluşmasındaki temel faktörler arasında gösterilebilir.
Şiire olan ilgisi; onu, şiir konusundaki gelişmeleri takip etmeye, kendisini geliştirmeye
yöneltmiştir. Trabzon Muallim Mektebi’nden mezun olduğu 1924 yılına kadar eski zevkin
etkisi altında kalan Haşim Nezihi, Divan şairlerine nazireler yazmış, onların imgelerinden
hareketle şiirler kaleme almıştır. Bu döneme ait eserlerini Trabzon’da çıkan İzler dergisinde
yayımlar, 1927 yılında İzmir’e tayin olmasıyla Fikirler, Hizmet, Ahenk gibi yayın
organlarında oldukça verimli bir şekilde şiirlerini yayımlamaya devam eder. Haşim
Nezihi’nin bu dönem yazdığı şiirlerde bireysel temaların ağırlıkta olduğu görülmektedir.
1932 yılında Sinop’a tayin edilmesi, onun şiiri için dönüm noktalarından biri olur. Aynı yıl
kurulmuş olan halkevlerinde görev alan Haşim Nezihi, halkevleri tarafından yapılan
görevlendirilme çerçevesinde Sinop Cezaevi’ne gider ve burada Sümmani’nin çırağından
Sümmani şiirlerini derler. Bu durum, onun halk şiiri ile tanışmasını sağlar. Halk şiirine karşı
bakış açısı değişen Haşim Nezihi, şiirlerinde halk söyleyişlerine de yer vermeye başlar.
Şiirindeki dönüşümün tek nedeni elbette bu değildir; halkevlerinde yürütülen faaliyetler,
yüzünü halka dönen bir anlayış içerisinde olduğundan dolayı Haşim Nezihi de halkla daha
yakın ilişkiler kurmuştur. Şiirlerinde Anadolu insanının resmi görülebilmektedir.
Haşim Nezihi, yeniliklere açık, arayış içerisinde olan, öğrenmek isteyen bir şairdir. Bu
nedenle birçok şiir anlayışını denemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında çeşitli düşünceler
ekseninde gelişen Memleketçilik de denilen Anadoluculuk akımını takip ederek bu anlayış
çerçevesinde şiirler yazmıştır. Ondaki Anadoluculuk etkisi, özellikle şiir dilinde kendini
göstermektedir. Onun şiirinde görülen bir başka etki, Nazım Hikmet’in şiir anlayışıdır.
Nazım Hikmet’in şiir anlayışını ilk takip edenlerden biri olmuş, daha 1930’lu yıllarda
şiirinde uygulamaya koymuştur. Böylece Haşim Nezihi’nin divan edebiyatıyla başlayıp halk
edebiyatıyla harmanlanan şiiri, Anadoluculukla ve toplumcu şiir anlayışıyla zenginleşmiştir.
Ayrıca Ahmet Haşim etkisi, Haşim Nezihi’de yoğun bir şekilde sezilmektedir. Şairin “akşam,
ateş, kızıl, mor, dağ, yol” imgelerinden oluşmuş birçok şiiri bulunmaktadır. Bütün bu şiir
anlayışları çerçevesinde beyitler, dörtlükler, serbest şekiller kullanan Haşim Nezihi, Batı
edebiyatına ait olan türlere de ilgi göstermiştir. Öyle ki, şiirlerinin büyük çoğunluğunu sone
ve terza rima nazım biçimlerini kullanarak yazmıştır. Aruz vezniyle şiirler yazmış olmasının
yanında şiirlerinin büyük çoğunluğu hece vezniyle yazılmıştır.
İzmir’den arkadaşı olan Ferit Ragıp Tuncor, Haşim Nezihi’nin evinde buluşarak şiirler
okuyup yazdıklarını belirtir: “O sıralarda, Hayat, Güneş, Meşale isimli sanat ve edebiyat
dergileri çıkıyordu. Hevesle onları satın alıyor ve orada şiirleri çıkan Yedi Meşalecilerin
etkisinde ben ve Haşim Nezihi mütemadiyen şiirler yazıyorduk. Şiirlerimizin şekli sone tarzı
idi. Nazım Hikmet’e de hayrandık. Salkım Söğüt dilimizden düşmüyordu. Ama Yedi Meşaleciler
yolunda idik. Onlar gibi cemiyetin dertlerini dile getiriyorduk. Haşim Nezihi Dilenci Kadın,
Çamaşırcı Kadın gibi şiirler yazıyordu.” (Aktaran Türkoğlu, 2008: 12). Haşim Nezihi’nin şiir

Veli KILIÇARSLAN

anlayışı ile ilgili Ferit Ragıp’ın verdiği bilgiler oldukça önemlidir. Osman Nebioğlu ise Haşim
Nezihi’nin “Batmazdiken” mahlasını kullanarak şiirler yazdığı bilgisini vermektedir
(Nebioğlu, 1961: s. 459).
Haşim Nezihi’nin bütün şiirleri olarak değerlendirilebilecek olan Ömrümden Yapraklar
adlı kitabı 1978 yılında basılmıştır. Kitabın girişinde, Akşam Şarkıları kitabının başında da
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“Ey bunları bir lahza durup da okuyacak
Neşe dolu genç adam, ey hayata gülen kız
Bu satırlarda çarpan kalbi belki duyacak
Ve birden yerinde belki duracaksınız
Her yaşayan mutlaka dünü böyle hatırlar
Bu çizgiler yaşanan rüyaların sesidir
Her biri başka türlü renk veren bu satırlar
Kaybolan günlerimin birer hikâyesidir
Tıpkı böyle duydunuz bunları belki siz de
Fakat söylemediniz, sakladınız, sustunuz
Birer damla yaş oldu güzel gözlerinde
İşte böyle bunlar hep dünün hikâyesidir
Yaşanan rüyaların çizgileşen sesidir
Ve bizden arda kalan son şeydir bu satırlar” (Okay, 1978: 7).
Haşim Nezihi, manzum ön sözünün ardından şiirlerini özetleyen bir dörtlüğe yer verir.
Şiirlerine bakış açısını göstermesi açısından önemli olan bu dörtlük şu şekildedir:
“Bir yığın toz olacak belki yarın
Nice hislerle örülmüş bu yığın
İnce bir hatıra denmese bile
Sisli bir gölgesidir varlığımın” (Okay, 1978: 9).
Ömrümden Yapraklar, dokuz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; “Yaşama Sevinci”,
“Kendi Dünyam”, “Sevgi Üstüne”, “Akşam Şarkıları”, “Biz İnsanlar”, “Atatürk ve Devrim
Şarkıları”, “Ağıtlar”, “Onlar İçin (Gençlik Esinleri)”, “Eski Dille” şeklinde sıralanmaktadır.
Yaşama Sevinci bölümündeki şiirler, neşeli, umut ve özlem dolu şiirlerdir. Haşim Nezihi’nin
çocukluk anıları ve insan sevgisi, bu şiirlerde canlanır. Bu bölümdeki “Bu sabah yepyeni bir
şehirdeyim/Hava şıkır şıkır/İçimse aydınlık dolu” dizeleriyle başlayan “Bu Sabah” şiiri,
1953 yılında Bandırma’ya ilk ayak bastığı zaman yazdığı bir şiirdir. “Kendi Dünyam”
bölümünde, şairin iç dünyasına yöneldiği görülür. Bunalım ve yalnızlık temalarının ağır
bastığı şiirlerin yanı sıra çocuklarına, Kanada’daki torununa ve bir de kız kardeşine yazdığı
şiirler bulunmaktadır. Ömrümden Yapraklar’ın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri
Akşam Şarkıları bölümüdür. Bu bölüm aynı adı taşıyan kitabındaki şiirleri
barındırmaktadır. Her mekânda, her duyguda akşama rastlamaktayız bu şiirlerde. Ahmet
Haşim etkisini bütünüyle barındıran şiirlerde, tıpkı Ahmet Haşim’de olduğu gibi ufuk, tunç,
kızıl, akşam, ateş kelimeleri neredeyse bütün şiirlerde görülmektedir. Ayrıca mor, yollar,
dağlar, dumanlı, gölge kelimeleri Haşim Nezihi’nin sıklıkla kullandığı kelimelerdir. Biz
İnsanlar bölümündeki şiirler, daha çok karamsar ve umutsuz şiirlerdir. Haşim Nezihi
Anadolu insanını, bu bölümdeki şiirlerinde okuyucuya anlatır. Dilenci, ormancı, işçi, köylü,
yoksul, mahkûm, hamal, şarkıcı kadın gibi farklı insan tipleri şiirlere konu edilmiştir. Haşim

Haşim Nezihi Okay’ın Şiirleri ve Şiir Anlayışındaki Dönüşümler

Nezihi’nin Türk köylüsünü ele aldığı bir başka şiiri Atatürk ve Devrim Şarkıları bölümünde
yer almaktadır. Bu şiirler, Haşim Nezihi’nin bir dönem ilgi duyduğu Marksist anlayışın
etkisiyle yazılmış şiirlerdir. Diğer taraftan Anadoluculuğun etkisiyle yazmış olduğu
şiirlerden biri İzmir’de yazdığı Mahalle Akşamları’dır. Bu şiirdeki,
Her mahalle bu yerde bir parça keder saklar
Hep böyle bu ülkenin cana yakın yerleri
Ah insana dert veren yara veren sokaklar
Ah bu Anadolu’nun bakımsız şehirleri
ifadeleri dikkat çekmektedir (Okay, 1978: 67).
Atatürk ve Devrim Şarkıları, Ilgar adlı kitabındaki şiirlerden üçü dışında kalan şiirlerinin
yer aldığı bölümdür. Haşim Nezihi, şiirleri üzerinde geçen zaman içerisinde birtakım
değişiklikler yapma eğiliminde olmuştur. Özellikle şiirlerinin isimlerini değiştirmiştir.
Atatürk ve Devrim Şarkıları’ndaki “Atatürk Çocuklarının Şarkısı” genel başlığı altında yer
alan “Gençlik Marşı I” ve “Gençlik Marşı II” şiirleri, daha önce “Geçit Resmi Şarkısı” ve
“Geliyoruz” adlarıyla yayımlanmıştır. Aynı şekilde “50. Yılda şiiri”, “15. Yılda” ve “20. Yılda”
adlarıyla yayımlanmıştır. “Sularda Akşam” adıyla yayımlanmış şiir ise Ömrümden Yapraklar
kitabında “Sularda Gün” adına dönüştürülmüştür. Şairin Akşam Şarkıları kitabında bulunan
şiirlerinin bir kısmı Onlar İçin (Gençlik Esinleri) bölümüne alınmıştır.
Haşim Nezihi, yakın dostları ve sevdiği kişilerin ölümü üzerine duygularını dile getirdiği
ağıtlar da yazmıştır. Ömrümden Yapraklar’ın Ağıtlar bölümünde görülen şiirlerin sayısı beş
tanedir. İlki Atatürk için yazılan bir ağıttır. Diğerleri Yahya Kemal’in sekizinci ölüm
yıldönümü, Hasan Ali Yücel, Behçet Kemal Çağlar ve Neyzen Tevfik için yazılmıştır. Haşim
Nezihi’nin Eski Dille bölümüne aldığı şiirler de onun şiir anlayışı açısından oldukça
önemlidir. Bu bölümde biri Atatürk’e biri Cumhuriyet Bayramı için yazılmış iki kaside, dört
gazel, iki beyit, beş dörtlükten oluşan divan başlıklı bir şiir, dörtlükler başlığı altında iki
dörtlük ve şarkılar başlığı altında birer dörtlükten oluşan üç şarkı bulunmaktadır. Haşim
Nezihi, gazellerden birini Hasan Ali Yücel’e ithaf eder. Düştü redifli gazelini ise “Şeyh Galip’e
benzeterek” epigrafıyla yazar.
Kış geçti hava bahare düştü
Diller yeniden şikare düştü
(…)
Yok zerre vefa bu yerde Haşim
Rahın ne yaman diyare düştü (Okay, 1978: 180).
Halk edebiyatının aruzla yazılan nazım biçimlerinden “Divan” başlığını taşıyan şiirin
epigrafında, “Bayburtlu Zihni gibi” ifadesi yer alırken ikinci bir epigraf olarak “1944’te
memleketim olan Amasya’yı ziyarete gittiğimde” cümlesi görülmektedir. Haşim Nezihi,
Hasan Ali Yücel’e ithaf ettiği gazele bir not düşer. İlgili nota göre, Hasan Ali Yücel’in bu
gazele, “Bu gönüldür girer erbab-ı safa hanemize/Giremez baykuş o sırlar dolu viranemize”
beytiyle başlayan bir naziresi vardır. Haşim Nezihi’nin Eski Dille başlığı altında yazdığı
kaside, gazel, beyitler ve dörtlüklerde ağır bir dil kullanılmıştır. Onun sanatının başka bir
çehresi, bu şiirlerle okuyucunun karşısına çıkmaktadır.
Sonuç
Haşim Nezihi, doksan dört yıllık ömrüne bütün bir Anadolu’yu, vatan sevgisini, sahip
olduğu değerlere bağlılığı, idealizmini sığdırmıştır. Onun hiç bitmek tükenmek bilmeyen
öğrenme aşkı, arayışı, araştırmacılığı son derece velut bir yazar olmasına imkân vermiştir.
Trabzon’da Baba Salim’le başlayan şiir merakı, Âşık Sümmani ile sürmüş, Nazım Hikmet’in
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toplumculuğu ile yeni bir ivme kazanmış, Anadolucu hareketle arayış içine girmiştir. Divan
edebiyatı şairlerine yapılan nazireler yanında bireysel duyguların ağır bastığı (aşk, özlem,
neşe, yalnızlık gibi) şiirler de yazmıştır. O, halk şiirinin söyleyiş özelliğini şiirine katmaya
çalıştığı gibi Marksist anlayışa kadar varan; köylüyü, işçiyi ele alan şiir örnekleri de vermiş
Türkü ve Türkiye Cumhuriyeti’ni merkeze alan şiirler kaleme almıştır. Diğer taraftan Ahmet
Haşim’in sesini okuyucularına taşıma gayretinde bulunmuştur. Sone, terza rima, koşma,
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gazel, kaside, serbest olmak üzere birçok nazım şekli ile şiirler yazması da onun şiir
anlayışının önemli verilerindendir. Sonuç olarak Haşim Nezihi’nin çok sesli bir şiirin
peşinde olduğu kanısına varılabilir.
Samimiyet ve sıcaklık, Haşim Nezihi’nin şiirlerinde hissedilen duyguların başında
gelmektedir. Haşim Nezihi’nin şiirini özetleyen kelimeler, şiirlerinin büyük bir
çoğunluğunda kullandığı akşam, kızıl, ateş, gölge, dağ ve yol kelimeleri olacaktır. Özellikle
Akşam Şarkıları kitabındaki şiirleri, ayrı birer şiir olarak okumak yerine tek bir şiirin
bölümleri şeklinde okunabilir. Böylece Haşim Nezihi şiirinin doğru bir incelemesi yapılmış
olur. Haşim Nezihi’yi bütünüyle anlayabilmek için nesir sahasında yazdıkları ile şiir
kitapları dışındaki çalışmalarını da gözden geçirmek gerekmektedir.
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Özet
Hem doğuya hem batıya bakan tarafının bulunması, Anadolu’nun Karadeniz’e açılan
kapısı olması gibi stratejik değere sahip konumu, Amasya’yı tarihin hemen her devrinde
önemli bir merkez kılmıştır. Amasya ili, en parlak dönemlerini ise Osmanlı’nın
şehzadelere merkezlik ettiği 15 ve 16. yüzyıllarda yaşamıştır. Bu parlak devirde
Amasya, siyasetle birlikte bilim, kültür ve sanatın da önemli merkezlerinden olmuştur.
Bu bildiride, bahis konusu dönemlerde Amasya’da valilik yapan şehzadelerin sanatı,
şiiri ve şairleri himayesi konusu, Hüseyin Hüsâmeddin Yasar’ın ölümsüz eseri Amasya
Tarihi’nde yer alan bilgiler çerçevesinde ele alınacaktır.
Bildirimizde önce Amasya’nın şiirle ve sanatla olan tarihî ilişkisi irdelenecek, bilahare
tek tek şehzadelerin himayeleri ve hamisi oldukları şairler ele alınacak, nihayet himaye
kurumunun siyasî, sosyal ve edebî sebep ve sonuçları Amasya özelinde
değerlendirilecektir. Metnin sonunda, bu himayelerin ne şekilde gerçekleştiği ve
sonuçları, şehzadeler ve şairler özelinde ayrıntılı tablolarla desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Amasya, Hüseyin Hüsâmeddin, şehzade, şair, şiir.
Abstract
The fact that both the east and west sides have a strategic value, such as being the
gateway of Anatolia to the Black Sea, has made Amasya an important center in almost
every period of history. Amasya province, the most brilliant periods of the 15th and
16th century, the Ottoman center of princes lived in the center. In this brilliant period,
Amasya was one of the most important centers of science, culture and art along with
politics.
In this paper, the art, poetry and poets of the princes who made governorships in
Amasya during the mentioned periods will be dealt with.
In our paper, firstly the historical relationship between Amasya and poetry and art will
be examined and then the individual poets and princes of the princes will be discussed.
finally, the political, social and literary reasons and consequences of the patronage
institution will be evaluated in Amasya. At the end of the text, the way these protests
were carried out and their results will be supported by detailed tables in terms of
princes and poets.
Keywords: Amasya, Hüseyin Hüsâmeddin, prince, poet, poetry.
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I. Amasya Tarihinde Şiir ve Sanatın Yerine Kısa Bir Bakış
Amasya, Anadolu’nun hem doğusuyla batısını hem de kuzey ve güneyini birbirine
bağlayan kavşak noktasında olmasının yanı sıra doğal kale konumundaki yüksek tepeleri ve
toprağa can veren Yeşilırmak’ıyla tarihin en eski çağlarından beri önemli bir cazibe merkezi
olmuştur. Bu özelliklerin modern çağda eski önemini yitirmesiyle bu vasfını kaybeden
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tarihinin önemli merkezleri arasında yer almıştır.
Amasya’nın, XVI. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı hânedanına mensup şehzadelerin idarî
tecrübe kazanmak için gönderildikleri önemli merkezlerin başında yer alması (EmecenŞahin 1991: 1) şehzadelerin çevresinde birer kültür dairesi oluşması sonucunu da
beraberinde getirmiştir. Tebliğimizde “şehzadelik” kurumunun, genel anlamda sanat,
özelde de şiir ve şairlik için nasıl “himaye” kurumu işlevini de üstlendiğini Hüseyin
Hüsameddin’in (1869-1939) ölümsüz eseri Amasya Tarihi kılavuzluğunda ortaya koyacağız.
Sonradan Yasar soyadını alan Hüseyin Hüsameddin’in bu mühim eserinden de belki
uzun uzun bahsetmek gerekirdi. Ancak zamanın sınırlı oluşundan dolayı birkaç cümleyle
söz ettikten sonra doğrudan esas konumuza gireceğiz. “Amasya Tarihi’nin mukaddimesinde
müellif, eserini iki bâb üzerine yazdığını, 5 cilt tutan ilk bâbın ‘tarih’, geriye kalan kısmın ise
hâl tercümelerinden (biyografi) ibaret olduğunu ifade eder. Eserde, Amasya’da doğmuş,
görev yapmış veya bir şekilde Amasya ile ilgisi bulunan devlet adamı, asker, âlim, şeyh, şair,
hattat ve -önemli bir kısmı kadın olan- vakıf sahibi kimselerin biyografileri yer almaktadır.
(Köksal 2017: 176)” Yaygın olarak 12 cilt olduğu bilinen Amasya Tarihi’nin bilinmeyen bazı
ciltleri de şahsî ktüphanemizde olup eserin müellif tarafından en az 15-16 cilt olarak tertip
edildiği söylenebilir.1
Şair tezkirelerine dayanarak Osmanlı kültür coğrafyasını değerlendiren Mustafa İsen’in
(1997: 70) tespitine göre tezkirelerde anılan Amasyalı şair sayısı 17’dir. Anadolu’nun diğer
şehirlerine nazaran oldukça yüksek olan bu sayı ile Amasya bütün Osmanlı coğrafyasında
19. sırada yer almaktadır. Bağdat, Bosna, Buhara, Vardar Yenicesi, Üsküp gibi bugün ülke
sınırları dışında kalan kültür merkezlerini hariç tuttuğumuzda Amasya 14. sırada
görünmektedir. Ne var ki, şair tezkirelerindeki bu manzara Amasya’nın şiirle hakiki
münasebetini göstermekten çok uzaktır. Nitekim bu sayıya, o zamanlar da büyük bir kültür
merkezi olan Merzifon’un dâhil edilmediğini anlıyoruz. Zira internet ortamında yayında
olan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde sadece Merzifon doğumlu Divan şairi sayısı 12’dir.
Adı geçen sitede 6’sı Tekke, 44’ü Divan şairi olmak üzere Amasyalı 50 şair görünmektedir.
Merzifonlularla birlikte bu sayı 62’yi bulmaktadır. “Amasyalı Divan Şairleri” başlıklı yüksek
lisans tezinde, şair tezkireleri ve diğer biyografik kaynaklarda tespit edilen şair sayısı ise
55’tir (Yıldırar 2002: 22). Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’ne göre yetiştirdiği şair sayısı
bakımından Amasya; İstanbul (1126), Bursa (246), Edirne (208), Diyarbakır (172), Konya
(104), Antep (79) ve Kastamonu’dan (74) sonra Türkiye illeri arasında 8. sırada
gelmektedir. İki asırlık bir dönemde ilim, sanat ve edebiyata merkezlik etmiş bu şehir için
bu sayı ve sıralama da kanaatimizce yetersizdir. Nitekim bu düşünce bizi, altı cildi
biyografilere ayrılmış olan ve pek çok şairden de bahsettiğini bildiğimiz Amasya Tarihi
üzerinden böyle bir araştırmaya itti. Hüseyin Hüsameddin’in eserinde, hakkında bilgi
verilirken “şair” olarak nitelenen kişi sayısı 350’nin üzerindedir. Şair olduğundan
bahsedilmekle kalmayıp eserlerinin adlarının yahut şiirlerinden örneklerin verildiği şair

Eserin basılan ciltleri, Arap ve Latin harfli baskıları, eser üzerine yapılan çalışmalar ve kayıp ciltleri
ile şahsî kütüphanemizde bulunan müellif hattı ciltler için bk. Köksal 2017.
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sayısı ise 100’e yakındır. Bu dev eseri bu bakımdan değerlendirmeyi başka bir çalışmaya
bırakarak esas konumuza geçelim.
Hüseyin Hüsameddin, eserinin muhtelif yerlerinde şair-hami münasebetlerine değinir.
Ancak bu konuya girmeden önce eserden Amasya-şiir meselesine dair eserden çarpıcı
birkaç alıntı aktarmak istiyoruz. Müellif, şehrin Türkler tarafından fethinden itibaren
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bereketli topraklarda Tanrı’nın inayetiyle güçlü şairler ve âşıklar yetiştiğinden ve bunları
seçkin şiirlerinin şair tezkirelerinde yer aldığından bahsettikten sonra oldukça iddialı bir
tespitte bulunarak şimdiye kadar yazılan şair tezkirelerinden anlaşıldığı kadarıyla Anadolu
beldelerinde sırf Türkçe olarak ilk şiir söyleyen kişinin Amasyalı Âşık Paşa olduğunu, Hicrî
sekizinci yüzyılın başlarında ortaya çıkan bu zatın açtığı çığırı, Osmanlı sultanlarının
Amasya’ya olan desteği sayesinde yine Amasyalıların yaygınlaştırıp ve genişlettiklerini
kaydeder (Hüseyin Hüsameddin 1330: 216-217):
“Amasya, zamân-ı fethinden i’tibâren makarr-ı mülûk ü selâtin, merkez-i ‘ulemâ-yı
müslimîn olduğu cihetle arzında kuvve-i celîle-i fâtıranın iddiâ buyurduğu füyûzât-ı
maddiyye ve ma’neviyye cümlesinden olmak üzere Amasya’dan pek çok âşık ve şuarâ
zuhûr iderek her birinin eş’âr-ı güzîdesi tezâkir-i şuarâda mastûr bulunmuşdur.
Şimdiye kadar yazılan tezâkir-i şuarâdan anlaşıldığı üzere Anadolu bilâdında, Türk ilinde
sırf Türk dili üzre ilk şiir (ezgi) söyleyen, Amasyalı Baba-zâde ‘Âşık Paşa’dır. Sekizinci
karn-ı hicrî evâilinde zuhûr iden bu zâtın Türk edebiyâtında açtığı çığırı selâtin-i
Osmâniyye’nin Amasya’ya olan inâyeti sâyesinde yine Amasyalılar neşr ve tevsie çalıştığı
zâhir olur.”

II. Amasya’da Görev Yapan Şehzadelerin Şair Himayeleri
II.1. Yıldırım Bayezid’in Hamiliği:
Aslında Yıldırım Bayezid’ın Amasya’da şehzadelik (valilik) yaptığı konusu kesin değildir.
Halil İnalcık (1992: 234) bu hususta “Onun ilk Amasya valisi olduğu kanaati, Kadı
Burhâneddin’e karşı Osmanlı hâkimiyetini kabul eden Amasya Emîri Ahmed ve Çandarlı
Süleyman Bey ile olan münasebetler sırasında (1384-1388) bazı bölgelerin Osmanlı idaresine
girmesi hadisesinden ortaya çıkmıştır.” diyerek Yıldırım Bayezıd’ın Amasya’da şehzadelik
yapmadığını söyler. Hüseyin Hüsameddin’e göre (Yıldırım) Bayezid, Amasya’yı Kadı
Burhaneddin’den aldıktan sonra halka güven duygusu vermiş, böylece daha önce Kadı’ya
sığınanlar Amasya’ya gelmeye başlamışlardı. Bunlar arasında şairler de vardı. Ali Yârî
Çelebi’yi bu hususta özellikle zikreden H. Hüsameddin, şairin sultana Farsça bir kaside
sunarak ihsana nail olduğunu ifade eder (1927: 145):
“Şehzâde Sultân Bâyezid (Yıldırım), Amasya vilâyetinde huzûr ve asâyiş-i âmmeyi te’mîn
ederek halka emniyet vermişti. Bu sebebden mukaddemâ Kadı Burhân’a ilticâ idenler
avdet ediyorlardı. Bunlardan Divriğili-zâde Şeyh Ali Yâr demekle meşhûr olan şâir Şeyh
Ali Yârî Çelebi Amasya’ya geldi. Şehzâde-i müşârun ileyhe bir kasîde-i Farisiyye takdîm
ederek nâil-i ihsân oldu.”

II.2. Çelebi Mehmed’in Hamiliği:
Hüseyin Hüsameddin, yukarıda bahsettiğimiz “Âşık Paşa’nın açtığı çığır”ı takip eden
şairleri sayarken bunların büyük çoğunluğunun Çelebi Mehmed’in Amasya’da bulunduğu
dönemde şöhret bulduklarını kaydederek bu şairlerin adlarını sayar (1330: 217):
“Amasya’da bu çığırı ta’kîb idenler içinde ma’lûm olanları, Divrikli-zâde Yârî dimekle
meşhûr Yâr Ali Çelebi‘dir. Ba’dehû Gümüşlü-zâde Şemsî Paşa ve Âşık Paşalı Hamdî Çelebi
ve Defderdâr Gınâyî Çelebi ve kâtib-i Sultânî Zihnî Çelebi ve ulemâdan Dakîkî Çelebi ve
Germiyânlı Ahmed Çelebi, Çelebi Sultân Mehmed Han hazretlerinin Amasya’da icrâ-yı

M. Fatih KÖKSAL
saltanat buyurduğu zamânlarda iştihâr etmişlerdir. Bunların içinde Ahmedî, Hamdî,
Şemsî meşhûr olup Sultân Murad Han-ı Sânî hazretlerinin devr-i hümâyûnlarında
Amasya’da Nisâbûrlu Fettâhî ve Şeyhî Paşa ve kuzâtdan Belâ’î Çelebi ve Sultân Mehmed
Han-ı Sânî hazretlerinin devr-i hümâyûnlarında ricâlden Fehmî Çelebi ve Sa’dî ve nisâdan
Belâyî Çelebi kerîmesi Zeyneb Hatun2 gâyet iştihâr itmişlerdir.”
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Bunlar arasında özellikle ünlü Fars şairi Fettâhî-i Nişâbûrî’nin de sayılması, müellifle ilgili
kaynaklarda onun Amasya’da bulunduğu bilgisinin yer almaması bakımından dikkate şayan
olarak kaydetmek gerekir ki aşağıda bunun ayrıntısına değineceğiz. Dakîkî Ahmed Çelebi, H.
Hüsameddin’in eserinde ayrıntılı biyografisini verdiği (9/556) şairlerdendir.
II.3. Şehzâde Alâaddîn’in Hâmiliği:
Amasya Tarihi’nde, 1440 yılında Amasya valisi olan ve hükümet süresi çok kısa süren
Sultan Alâaddîn’in şairleri himayesiyle ilgili tek bilgi, Amasya Tarihi’nin şahsî
kütüphanemizdeki bir cildinde yer almaktadır. Fettâhî’nin biyografisi (“Yahyâ Fettâhî,
Sîbek”) içinde verilen bu bilgiye göre Fettâhî, “Nisâ[bû]rlu Abdulfettâh oğludur. Amasya’da
şehzâde Alâaddîn Bey’e musâhib ve meddâh oldu. Müşârun ileyhin irtihâlinde Amasya’da
mukîm olup 852’de vefât ettiği Sefînetü’ş-şuarâ’da mezkûrdur. Şâhruh müntesiblerindendi.
Şuarâdan olup Fettâhî tahallus ederdi. Kanbur olduğundan ‘Sîbek’ dendi. Mahdûmu Ahmed
Efendi de şair ve hattât idi.” (Hüseyin Hüsameddin yz. D. 10: 36).
Daha sonra şairin bir matla ve bir gazeline yer verilen biyografideki bu bilgi doğruysa
Fettâhî’nin de Amasya’da mukim şairler arasında yer almasının birkaç bakımdan çok önemli
olduğunu kaydetmeliyiz. Öncelikle Fettâhî gibi özellikle Şebistân-ı Hayâl’iyle hem İran hem
Türk şiirinde izlenen bir “üslûp” ortaya koyan, Hüsn ü Dil’iyle tam 11 Türk şairine örneklik
eden bir şairin Amasya’ya gelmesi, sözünü ettiğimiz himayenin gücünü ve yaygınlığını
ortaya koyması açısından önemlidir. Eğer böyle bir ikamet gerçekleştiyse Yahyâ Sîbek’in
(Fettâhî) uzun süre Amasya’da kalmış olması da Türk şairlerine etkisinin sebepleri arasında
düşünülebilir. Ne var ki bizim kaynaklarda da Fars kaynaklarında da göremediğimiz bu
bilginin sahihliği noktasında tereddütlerimiz olduğunu da ifade etmek durumundayız.3
II.4. II. Bayezîd’in Hâmiliği:
H. Hüsameddin eserinin ilk cildinde İkinci Bayezıd’ın 26 ve ardından şehzadesi Sultan
Ahmed’in Amasya’da 32 senelik valilikleri esnasında Osmanlı şairlerinin de çoğaldığını
belirterek Tâcî, Aftâbî, Figânî, Kutbî, Münîrî, Ca’ferî ve Sa’dî gibi önde gelenlerin adını anar
ve bunlar arasında Tâcî-zâde Ca’fer Bey ve Sa’dî Çelebi’nin İstanbul’da şöhret bulmaları
hasebiyle ayrıca zikreder. Kadın şairlerden Mihrî Hatun’u da “bu devrin bedâyiindendir”
ifadesiyle hatırlatır (Hüseyin Hüsameddin 1330: 217-8):
“Hele Sultân Bâyezîd Han-ı Sânî hazretlerinin Amasya’da yirmi altı ve müteâkiben
şehzâdesi Sultân Ahmed’in otuz iki sene kadar vâlîlikle bulundukları zamân, edebiyât-ı
Osmaniyye hâdimleri tekessür iderek Tâcî, Aftâbî, Figânî, Kutbî, Münîrî, Ca’ferî ve Sa’dî
Çelebiler gibi fuzalâ-yı şuarâ zuhûr itmişlerdir. Bunlardan Tâcî Beg-zâde Ca’ferî ve Sa’dî

Bu bilgi başka kaynaklara da bir zühul neticesi girmiştir. Belâyî’nin kızı Zeynep Hanım değil Mihrî
Hatun’dur.
3 Metinde “Sefînetü’ş-şuarâ’da mezkûrdur” dense de Sefînetü’ş-şuarâ’daki kısa Fettâhî biyografisinde
böyle bir bilgi mevcut değildir. Hatta Devletşâh, Fettâhî’nin “ekâbiri medhe dair eş’ârı olmayup”
diyerek devlet adamlarına övgü içerikli şiirler kaleme almadığını özellikle vurgular (1259: 202) ki,
bu bilgi Fettâhî’nin “Alâaddîn Bey’e meddah” olmasıyla taban tabana zıttır. Söz konusu tezkirenin
tahkik için müracaat ettiğimiz Farsça bir yazma nüshasında ise Amasya konusuyla birlikte “büyükleri
medhe dair şiirleri bulunmadığı” bilgisi de yoktu. Bk. Devletşah b. Alâüddevle yz.: 152b.
2
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Çelebiler İstanbul‘da nâdirü’l-emsâl olarak meşhûr olmuşlar idi. Nisâdan Amasyalı Mihrî
Haâtun bu devrin bedâyiindendir.”

Eserde biyografisi verilen şairlerden Âfitâbî (6/27), Enverî Pîr Hasan Çelebi (Şeyhî-zâde)
(7/345), Edâyî Receb Beg (Hâcı Beg-zâde) (7/16), Basîrî Mehmed Çelebi (Nişânî-zâde)
(7/516) Sultan İkinci Bayezîd’ın himayesindeki şairler olarak anlatılır.
II.5. Şehzâde Alemşâh’ın Hâmiliği:
II. Bayezıd’ın oğlu ve Yavuz Selim’in kardeşi olan ve genç yaşta ölen Alemşah’ın
Amasya’da ikamet ettiğini kaydeden Hüseyin Hüsameddin (9/564-5), Amasya şairlerinden
Zekâî Ahmed Çelebi’nin, şehzadenin musahiplerinden olup Saruhan valiliğine giderken onu
da beraberinde götürdüğünü kaydeder.
II.6. Sultan Ahmed’in Hamiliği:
Sultan Ahmed, 32 sene ile Amasya’da en uzun süre kalmış şehzadedir. Hâliyle Amasya
Tarihi’nin biyografiler kısmında şairlere dair en çok anekdot onunla ilgilidir. Gerçekten
birçok şairin hayat hikâyesi anlatılırken onun kurduğu ilim, sanat ve şiir meclislerinden söz
edilir. H. Hüsameddin’e göre Çelebi Mehmed’in Amasya’da hükümet ettiği sırada yaptırdığı,
halk arasında Köşk Kayası diye meşhur olan büyük köşk, Şehzade Sultan Ahmed döneminde
büyük eğlencelere ve sohbetlere ev sahipliği yapmış, bu durum halk arasında dillere destan
olmuş, dönem şairlerinin dillerinden de düşmez olmuştu (Hüseyin Hüsameddin 1330: 32):
“Çelebi Sultân Mehmed Han hazretleri, Amasya’da icrâ-yı hükûmet buyurduğu esnâda elyevm Köşk Kayası demekle meşhûr olan Köşklü Kaya’da yüce bir köşk inşâ ettirmiş ve
Şehzâde Sultân Ahmed devrinde bu Köşklü Kaya eğlenceleri şuarâ-yı asrın vird-i zebânı,
bütün avâmın dâstânı olduğu pek çok muharrerât-ı husûsiyye mütâlaasından istintâc
edilmiştir.”

H. Hüsameddin, Sultan Ahmed’in 911 (1505-06) yılında çocuklarının sünnet düğününde
Amasya’nın mükemmel bir donanmaya dönüştüğünü, şehrin cennet gibi bezendiğini söyler.
Bu arada devrin en ünlü Türk şairleri Çeşmî, Şermî, Figânî, Kâmî, Melihî, Münirî, Mihrî ve
Acem şairlerinden Basîrî, Penâhî, Kutbî’nin4 de düğüne katılarak şiirler okuduklarını,
coştuklarını; içlerinde en dikkate değer olanı Mihrî Hatun olan bu şairlerin Sultan Ahmed’in
gözüne girmek için olanca kudret ve sanatlarını gösterdiklerini, bunun karşılığında ağır
caizeler aldıklarını kaydeder (Hüseyin Hüsameddin 1927: 249):
“911 senesinde şehzâde Sultân Ahmed, pederinden aldığı me’zûniyet üzerine İdrîs-i Bitlisî
merhûmun Heşt Behişt’inde tafsîl edildiği üzre genç şehzâdelerine bir sünnet düğünü
yaptırdı. Ümerâ-yı etrâfı da’vet iderek muazzam bir dernek oldu. Mükemmel bir donanma
şeklini aldı. Amasya şehri cennet gibi bezendi. Bu esnâda Amasya’da Türk şuarâsından
Çeşmî, Şermî, Figânî, Kâmî, Melihî, Münirî, Mihrî ve Acem şuarâsından Basîrî, Penâhî,
Kutbî pek ma’rûf idiler. Bunların içinde en ayyâşı Tokadlı Melîhî, en terbiyelisi Şermî, en
fâzılı da Münirî Efendilerdi. En şâyân-ı dikkat Mihrî Hâtûn’du. Bu şâirler coştular. Güzel
kasîdeler yapup sûr-ı hitânı tebrîk ettiler. Ağır câizeler aldılar. Acemler, Sultân Ahmed’in
gözüne ve gönlüne girmek içün olanca kudretlerini, san‘atlarını gösterdiler.”

Burada da bir tashihe ihtiyaç vardır. Hüseyin Hüsâmeddîn’in saydığı bu şairlerin üçü de şair
tezkirelerinde her ne kadar “Acem” unvanıyla gösteriliyorsa da bu bir ırk veya soy ismi değil bölge
manasındadır. Nitekim bu şairler Farsçanın yanında Türkçe de şiirler yazan Türk şairleriydi. Tezkire
müellifleri İran’dan veya Türk dünyasının muhtelif yurtlarından Anadolu’ya göç eden şairlere “Acem”
demişlerdir.
4
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Amasya Tarihi müellifine göre Sultan Ahmed’in himayesini gören diğer şairler Sülûkî
Mehmed (Memi) Çelebi (3/307)5, Celîlî Mehmed Çelebi (Pir Sun’ullah-zâde) (8/145),
Şemseddin Ahmed Efendi (Müeyyed-zâde) (11/153) ve Şeyhî Mehmed Çelebi (Şeyhî-zâde)’dir
(11/220).
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II.7. Sultan Mustafa’nın Hamiliği:
Halk arasında Köşk Kayası olarak bilinen dağın kuzey tarafı Kanuni’ye intikal edince, oğlu
Sultan Mustafa Amasya’ya vali olarak gelmiş ve burada bir yazlık yaptırmıştır. Bu yazlıkta,
Seyrek Muhyiddîn Efendi, Merzifonlu Hayreddîn Hızır Efendi, Serverî Efendi gibi meşhur
âlimler ders vermiş, Hamdî, Zamânî, Edâyî gibi şairler şehzadeye sohbet arkadaşlığı
etmişlerdir (Hüseyin Hüsameddin 1330: 32):
“Bu âlî cebelin cihet-i şârkıyyesi bi’t-tevârüs Sultân Süleyman Han-ı Evvel hazretlerine
intikâl eyledikde şehzâde-i hümâyûnları Sultân Mustafa Amasya vâlîsi olarak gelmiş ve
burada sayfiye inşâ ettirip ikamet eylediği esnâda meşâhîr-i ulemâdan Seyrek Muhyiddîn
Efendi ve ba’dehû Merzifonî Hayreddîn Hızır Efendi ve ba’dehû meşhûr Serverî Efendi
hıdmet-i ta’lîmde ve meşâhîr-i üdebâdan Hamdî, Zamanî, Edâyî gibi şuarâ (…) nedîmlik
hıdmetlerinde bulunmuşlar idi.”

Bu satırların hemen devamında müellif pekçok şairin çiçek sevgisi meşhur olan
şehzadeye “menekşe”, “gonca”, “gül” ve “lâle” redifli kasideler sunduklarını, bu kasidelerin
bazılarının şiir mecmualarında yer aldığını kaydeder (Hüseyin Hüsameddin 1330: 32):
“Bu zamânlarda şehzâde-i müşârun ileyhe intisâb etmenin yolu benefşe, gonca, gül ve lâle
redifli kasâid tanzîm ve takdîm olduğunu bilen şuarâdan çokları bu yolda kasîdeler,
gazeller, tanzîm ve takdîm etmişlerdir. Bunların bir kısmı müntehabât-ı eş’âr
mecmûalarında mündericdir.”

Sultan Ahmed’den sonra en uzun süre Amasya’da kalan şehzade Mustafa’nın himayesini
gören şairler Amasya Tarihi’nde şöyle kayıtlıdır: Emânî Mehmed Çelebi (7/274), Belîğî
Mehmed Çelebi (Şermî-zâde) (7/537), Hamdullah Hamdî Çelebi (Âşık Paşazâde) (9/239),
Rufâhî Süleyman Çelebi (10/109), Zârî Mehmed Çelebi (Tokadî-zâde) (10/141), Riyâzî
Mehmed Çelebi (Bostancı-zâde) (10/142), Sâlim Ömer Çelebi (Müeyyed-zâde), (10/188),
Zâhirüddin Mehmed Efendi (Zâhirî) (10/356).
III. Amasya Örneğinde Himaye (Patronaj) Kurumu, Himayenin Siyasî, Sosyal ve
Edebî Sonuçları
Şehzade saraylarında/köşklerinde kurulan şiir meclisleri, sadece üstad şairlerin
şehzadeler huzurunda şiir okuyup onları eğlendirmekten ibaret bir işlev üstlenmemişti.
Esasen bu meclisler, birer sanat, ilim ve irfan mektebi vazifesi görüyorlardı. Üstad
sanatkârların eserlerinden diğerleri beslenirken aynı zamanda şairler arasındaki
müşaareler ve nazireleşmeler, hem şairlerin kişisel yeteneklerini geliştiriyor, hem de bu
canlı faaliyet tablosu şehre ve etrafına dalga dalga yansıyordu.
Elbette şehzadeler sadece şairleri himaye etmiyorlardı. Şairlerin yanı sıra musikişinaslar
ve hattatların da Amasya’da korunup kollandıklarını, tabii ki ilim adamlarının da aynı
şekilde muameleye tâbi tutulduklarını yine Amasya Tarihi’nin satır aralarında kolaylıkla
yakalayabiliyoruz. Himaye kurumu sayesinde Amasya, şiir, edebiyat ve sanatın türlü
Gösterilen numaralardan ilki belirtilen biyografilerin Amasya Tarihi’nin kaçıncı cildinde, eğik
çizgiden sonra olan ise o cildin hangi sayfasında bulunduğunu gösteriri. 1-5 arası ciltler Kaynakça’da
gösterilen Arap harfli matbu nüshaları,7-12 arasındakiler eserin bugün orijinal Amasya
Belediyesi’nde mahfuz ciltlerini gösterir. D. rumuzuyla gösterilenler ise şahsî kütüphanemizdeki
nüshaların “defter” numarasıdır.
5
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şubelerine mensup sanatkârların bir merkezi, ilim ve irfan kaynağına dönüşmüştü. İlim,
kültür ve sanattaki bu kesafet, şehre de sirayet ediyor, böylelikle kültür seviyesi yükselmiş,
sanata aşina, zevk sahibi bir toplum inşa ediliyordu.
H. Hüsmaeddin’den himaye kurumuna dair ilginç anekdotları da tespit edebiliyoruz.
Baba Çelebi olarak bilinen Mehmed Çelebi’nin biyografisinde “… ilm-i edvâr diye ma’rûf olan
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mûsikî fennini hakkıyla öğrendi. Pek güzel tanbûr çalar, gâyet sesi yanık bir hânende
olduğundan Amasya vâlîsi Şehzâde Sultân Ahmed’in nüdemâsından oldu.” dedikten sonra
“Halk arasında Baba Tanburî diye meşhûr olup a’yâna hulûl iderek hayli servet ü sâmân
edindi. Halkın efkâr ve şikâyâtını Sultân Ahmed’e ismâ’ edecek gazelleri besteler, huzûrunda
terennüm iderek halkın işlerine de yarardı. (7/ 420-1).” notunu düşmektedir. Himayeciliğin,
derdini yukarıya anlatmakta sıkıntı çeken reaya ile saray arasında manevi bir köprü de
oluşturabildiğini en azından bir örnekte görüyoruz.
Mihrî Hatun’un biyografisine de burada ayrıca yer vermek gerekiyor. Yine şahsî
kütüphanemizdeki ciltlerden birinde yer alan söz konusu biyografide (D. 7: 37) şehzâde
Ahmed’e sunduğu kasidelerle kendisini beğendirdiğini söyledikten sonra karşılıklı şiir
yazdığı ve sohbet ettiği şairlerin adlarını sayar:
“Sultân Ahmed Amasya vâlîsi iken kasîdeler takdîm ederek kendisini beğendirdi. Devrin
meşâhîr-i şuarâsından Âfitâbî, Figânî, Münîrî, Penâhî, Güvâhî gibi zevât müşâarât ve
musâhabât-ı edebiyyede bulundu.”6

Amasya Tarihi’ndeki şair biyografilerinin satır aralarında himayenin hangi gerekçelerle
gerçekleştiği, himaye ile şairin hangi imkânlara kavuştukları, haminin ölmesi, şehri terk
etmesi veya gözden düşmesi gibi durumlarda mahminin durumunun ne olduğu gibi himaye
kurumuyla ilgili önemli sorulara da cevap bulmak mümkündür. Ekteki tablolarda
teferruatlandırılan bu durumları kabaca şöyle ifade edebiliriz:
Şairlerin yaklaşık yarısı şehzadeye sunduğu kasideler sayesinde onun meclislerine girip
musahip veya nedimi olma şansını yakalarken, ikinci büyük sebep olarak bir kaside
sunmaksızın şiirdeki veya kitabetteki şöhretin öne çıktığını görüyoruz. Bir şair ise
sohbetinin güzelliği ile bu fırsatı yakalamıştır.
Şehzadelerin himayeleri ile şairlerin aslında en büyük kazancının “itibar” olduğunu
görüyoruz. Himaye gören şairler bu sayede maddi-manevi müreffeh bir hayat sürmüşler,
devler umurunda, herkes kendi mertebesine uygun olarak irili ufaklı makam-mansıp sahibi
olmuşlardır.
Himayede en çarpıcı sonuçları, şairlerin himayenin bir şekilde ortadan kalkmasıyla
düştükleri durumlardır. Hamî-mahmî münasebeti ikballe ikbal, zevalle zeval getiren bir
kader ortaklığı veya paralelliği ortaya koymaktadır. Himaye bittikten sonra şairlerin gözden
düşmesi (ki H. Hüsameddin bunu daha çok “mankûb olmak” tabiriyle ifade ediyor) hemen
hepsinin ortak kaderidir. İki şairin şehzadenin katli (Şehzade Mustafa) üzerine hemen
akabinde üzüntüden öldüğü kaydediliyor ki bunu da oldukça ilginç bir not olarak
kaydetmek gerekiyor. Bir şair, şehzadeyi kıyama teşvik ithamıyla idam edilmiştir. Birkaç
şair ise devlet umurundan el etek çekip hayatının geri kalanını türlü meşgalelerle idame
ettirmiştir. Tekrar edelim ki himayeyi kaybeden bütün şairlerin ortak vasfı, yine müellifin
ifadesiyle “direnglerinin bozulması” olmuştur.
Bu biyografide de başka kaynaklarda görmediğimiz bilgiler bulunduğuna özellikle dikkat çekmek
istiyoruz. Bunlardan biri başka kaynaklarda Belâyî mahlasıyla şiirler yazan babasının “Hasan” olarak
verilen adının “Mehmed” olarak geçmesi ve dedesinin adının (Yahyâ) da kaydedilmesidir.
6
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Tablo 1. Amasya Tarihi’ne göre himayeyi oluşturan gerekçeler
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Şair
Âfitâbî Abdurrahmân
Çelebi (Şeyh-zâde)
Basîrî Mehmed Çelebi
(Nişânî-zâde)

Hamisi
II. Bayezıd

Celîlî Mehmet Çelebi

Şehzade Ahmed

Şeyhî Mehmed Çelebi
(Şeyhî-zâde)

Şehzade Ahmed

Mihrî Hatun

Şehzade Ahmed

Belîğî Mehmed Çelebi
(Şermî-zâde)

Şehzade Mustafa

Rufâhî Süleyman Çelebi

Şehzade Mustafa

Riyâzî Mehmed Çelebi
(Bostancı-zâde)
Zârî Mehmed Çelebi
(Tokadî-zâde)
Sâlim Ömer Çelebi
(Müeyyed-zâde)

Şehzade Mustafa

Zâhirüddin Mehmed
Efendi (Zâhirî)

Şehzade Mustafa

Hamdullah Hamdî (Âşık
Paşazâde)
Emânî Mehmed Çelebi

Şehzade Mustafa

Edâyî Receb Beg (Hâcı
Beg-zâde)

II. Bayezıd

Şehzade Mustafa
Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa

Şairin himaye edilmesinin sebebi
Amasya vâlîsi olan Sultân Bâyezîd-ı Sânî’ye
kasîdeler takdîm ederek takarrüb edip…
şehzâde-i müşârun ileyhe kasîdeleriyle
takarrüb ederek nedîm ve şâir-i hâssı oldu.
Amasya’da Mevlânâ Münirî Çelebi’den ulûmı edebiyye ve şer’iyyeyi ahz edip Şehzâde
Sultân Ahmed devrinde müderris ve
şuarâsıyla musâhib oldu.
Takrîr ü beyânı edeb ü ahlâkı ile Amasya
vâlîsi Şehzâde Sultân Ahmed’e kendisini
sevdirdiğinden…
(…) Sultân Ahmed Amasya vâlîsi iken
kasîdeler takdîm ederek kendisini
beğendirdi.
Şehzâde Sultân Mustafa Amasya’ya vâlî
olarak geldikde takdîm ettiği kasîdesini
beğenip dîvân kâtibi yapdı.
Amasya vâlîsi şehzâde Sultân Mustafa
devrinde şiir ve kitâbetle iştihâr ederek
müşârü -ileyhin musâhibleri zümresine
iltihâk edip…
Gazeliyyât ve kasâid takdîm ederek musâhib
ve nedîmi oldu.
Şehzâde-i müşârun ileyhe eş’ârını beğendirip
divânı ketebesinden oldu.
Amasya vâlîsi şehzâde Sultân Mustafa fezâil-i
ilmiyyye ve edebiyyesini takdîr ederek
sarâyı gılmânına muallim nasb etmişti.
Ta’lîk yazıda mâhir olduğundan şehzâde
Sultân Mustafa Amasya vâlîsi olarak geldikde
ikbâl ve teveccüh gördü. Hoş-sohbet, ifâdesi
tatlı olduğundan müşârün-ileyhin
nüdemâsından oldu.
Şehzâde Mustafa’ya takarrüb ederek…
Şehzâde hatt ü kitâbetini takdîr edip divân
kâtibi yaptı.
Sultân Mustafa şuarâsından olan üstâdı Fazlı
Çelebi’nin sevk ve ta’rîfiyle şehzâde-i mü ileyhe intisâb edip şehzâdenin en ziyâde
sevdiği Keyvan Ağa-zâde Gonca Keyvan
Bey’in hüsn-i cemâlini medh ü sitâyiş
hakkında gazeller ve şehzâdeyi medh ü senâ
içün kasîdeler tanzîm ederek nüdemâsından
oldu.
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Tablo 2. “Himaye”nin şaire kazandırdıkları
Şair

Hamisi

Şairin himayeyle elde etiği kazanımlar

Zekâî Ahmed Çelebi

Şehzade Alemşah

Âfitâbî Abdurrahmân Çelebi
(Şeyh-zâde)
Celîlî Mehmet Çelebi

II. Bayezıd

Sülûkî Mehmed Çelebi
Şeyhî Mehmed Çelebi
(Şeyhî-zâde)

Şehzade Ahmed
Şehzade Ahmed

Belîğî Mehmed Çelebi
(Şermî-zâde)

Şehzade Mustafa

Riyâzî Mehmed Çelebi
(Bostancı-zâde)

Şehzade Mustafa

Dakîkî Ahmed Çelebi

Çelebi Sultân
Mehmed

Hamdullah Hamdî (Âşık
Paşazâde)

Şehzade Mustafa

Amasya’da Şehzade Alemşah’ın dâiresine
intisâb edip 896’da muşârun ileyh
Saruhan vâlîsi oldukda kâtib-i dîvânı
olarak berâber gitti.
.. kasîdeler takdÎm ederek musâhibleri
sırasına girdi.
920’de Sultân Selim Hânın Amasya’yı
teşrifinde Atabey Gâzi medresesiyle taltîf
edildi.
müreffeh bir hayat yaşarken…
Şehzâde Sultân Ahmed’e kendisini
sevdirdiğinden takarrüb ederek terakkî
gördü.
…darbhâne kâtibi iken Şehzâde Sultân
Mustafa Amasya’ya vâlî olarak geldikde
takdîm ettiği kasîdesini beğenip dîvân
kâtibi yaptı.
On beş yıl kadar şehzâde-i müşârun
ileyhin sâye-i ikbâlinde ‘izz ü refâh içinde
imrâr-ı hayât etti.
Muşârun ileyihin Amasya hükümdarı
olduğu esnâda kâtib-i dîvânî olarak
temâyüz ve iştihâr eyledi.
..takarrüb ederek kâtib-i dîvânı, ba’dehû
nişâncısı oldu.

Şehzade Ahmed

Tablo 3. Şairin himayeden sonraki hâli: ikballe ikbal, zevalle zeval
Şair

Hamisi

Şairin himayeden sonraki durumu

Celîlî Mehmet Çelebi

Şehzade Ahmed

918’de Şehzâde-i müşârün-ileyhin
gaybûbetinde bir müddet menkûb olup..

Sülûkî Mehmed Çelebi

Şehzade Ahmed

Müreffeh bir hayat yaşarken 918 senesi
Safer’inde Sultân Selim’in cülûsuyla
direngi bozuldu.

Belîğî Mehmed Çelebi
(Şermî-zâde)

Şehzade Mustafa

960 senesi Şevvâlî’nde (Eylül-Ekim 1553)
Sultân Mustafa’nın şehâdeti üzerine
menkûb…

Rufâhî Süleyman Çelebi

Şehzade Mustafa

960 senesi Şevvâlî’nde şehzâde şehîden
vefât ettikde ceddinin vakfı tevliyetiyle
iştigâl ve 980 sâline doğru irtihâl etti.

Riyâzî Mehmed Çelebi
(Bostancı-zâde)

Şehzade Mustafa

960 senesi Şevvâl’inde müşârun ileyhin
şahâdet-i nâgehânîsinden müte’essiren
vefât eyledi.

Zârî Mehmed Çelebi
(Tokadî-zâde)

Şehzade Mustafa

960’da şehzâdenin şehâdeti refâh ve
sa’âdetini bozdu. Ba’dehû menkûbâne
Amasya’da vefât itdi.
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Sâlim Ömer Çelebi
(Müeyyed-zâde)

Şehzade Mustafa

960 senesi Şevvâl’inde şehzâde-i müşârun
ileyhin şehâdetiyle hânumân ve sarâyı
harâb oldugundan Erzincan kadısı olarak
Amasya’dan çıkarıldı.

Zâhirüddin Mehmed
Efendi (Zâhirî)

Şehzade Mustafa

Ancak 960 senesi Şevvâl’inde şehzâdenin
şehâdeti üzerine açılan teftîş esnâsında
şehzâdeyi kıyâma tahrîk cürmü isnâdıyla
yok yere maktûlen ve mağduren vefât etti.

Hamdullah Hamdî (Âşık
Paşazâde)

Şehzade Mustafa

Şehzâdenin şehâdetinde bir müddet
menkûb oldu.

Basîrî Mehmed Çelebi
(Nişânî-zâde)

II. Bayezıd

-918’de Şehzâde Ahmed’in ihnâkında
menkûbâne Amasya’da ikamet edip..
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Amasya Tarihi’nin ilk 4 cildi Arap harfleriyle, 5. Cildi Latin harfleriyle basılmıştır. 6-12.
Ciltler arası ise el yazması hâlindedir. Birinci cildin iç kapağı
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Amasya Tarihi’nin Amasya Belediyesi’nce satın alınan ve hâlen Amasya Belediyesi’nde
muhafaza edilen 6-12 ciltlerinden ilk olan 6. cildinin ilk sayfaları

Hüseyin Hüsâmeddîn’in Kılavuzluğunda Amasya’da Şair Hâmisi Şehzadelere Bakış

Sayfa | 227

Fettâhî Yahyâ Sîbek’in Amasya Tarihi’nin şahsî kütüphanemizdeki nüshasında yer alan
biyografisi

Amasya Tarihi’nin şahsî kütüphanemizdeki nüshasında Baba Tanbûrî hakkında…

M. Fatih KÖKSAL

Sayfa | 228

Şahsî kütüphanemizdeki nüshada Mihrî Hatun maddesinin baş kısmı

NEŞET KARAÇALTI ŞİİRİNDE İMGE BAĞLAMINDA AMASYA
AMASYA IN THE CONTEXT OF NESET KARAÇALTI POETRIES’ IMAGES
Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
skokturk@omu.edu.tr

Özet
1939 yılında Amasya'da doğan Neşet Karaçaltı'nın ilk şiiri Türk Sanatı dergisinde
1953’te, "Filizlenen Arzular" adlı ilk şiir kitabı da 1954 yılında yayımlanır. Şiir serüveni
kitaplar halinde devam eden Karaçaltı’nın 2008'de Yeşilırmak Kıyılarında, 2009'da
Küçük İstasyonlara Ağıt, 2012'de Amasya'dan Giderken, 2016'da Kaçamak Okunan
Şiirlerdik Bazen, 2018'de Yitik Mavi Durağı adlı şiir kitapları yayımlanır. Özellikle ilk
dört kitabında Amasya'nın tarihî, coğrafî, kültürel mirasları; onun duygu-düşüncehayal dünyasının şiirleşmesine aracılık eder.
Bu bildiride ontolojik ve varoluşsal bir edebî tezahür olan "imge" kavramının nelik ve
nasıllığından, somut ve soyut kavramlarının tekabül ettiği somut ve soyut nesne ve
varlıkların bir araya getirilmesinden doğan imge kombinasyonlarından, edebî
sanatların/söz sanatlarının imge oluşturmadaki yeri ve öneminden bahsedildikten
sonra Neşet Karaçaltı'nın şiirlerinde Amasya şehrinin hangi değer ve unsurlarıyla
imgeleştiği örneklenecektir.
Neşet Karaçaltı’nın şiirleri incelendiğinde Amasya; doğulan, ilk gençlik yıllarında
ayrılmak zorunda kaldığı için veda edilen, dolayısıyla adeta her şeyiyle özlenen şehirdir.
Sevdalardır, türküdür, şiirlerdir; gözyaşı, elleri, sütü, ninnileri ve nahifliğiyle annedir.
Bir leitmotiv halinde tekrarlanan “badem çiçekleri”dir. Köprüleri, kemerleri, yalı boyu
ve evleriyle “Yeşilırmak”tır. Şehzadelerden Mihrî Hatun’a, Lokman Hekim’den Ferhat
ile Şirin’e, camilerinden müzeye (mumyalara), İstasyon/kara trenden Helvacı Pınarı’na
kadar yüzyılların hatırası mekan ve eserler onun şiirinde imge için birer vasıta ve
vesiledir.
Anahtar Kelimeler: Neşet Karaçaltı, şiir, söz sanatları, imge, Amasya.
Abstract
Born in Amasya in 1939, the first poem of Neşet Karaçaltı was published in Turkish Art
Journal, in 1953, his first book of poetry entitled "Filizlenen Arzular" was published in
1954. The poetry adventure of Karaçaltı continued with In Yeşilırmak Coasts (2008),
Küçük İstasyonlara Ağıt (2009), Amasya'dan Giderken (2012), Kaçamak Okunan
Şiirlerdik Bazen (2016), Yitik Mavi Durağı (2018) books. Especially in his first four
books, Amasya's historical, geographical and cultural heritage; they mediate in a way of
the poetry of the sensation-imagination world.
In this paper, after mentioning about the ness and how of the concept of image which is
an ontological and existential literary manifestation, the combination of images
resulting from the collection of concrete and abstract objects and entities
corresponding to the concrete and abstract concepts, and the place and importance of
the literary arts / speech arts in image formation, Neşet Karaçaltı’ poems of Amasya will
be exemplified by the values and elements of the city.
When the poems of Neşet Karaçaltı are examined, Amasya; born but obliged to leave in
his teens, and therefore almost everything to say goodbye. They are love, poetry and
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poems; is the mother with tears, grace, hands, milk and lullabies. It is the repeated
almond blossoms in the form of a leitmotiv. It is Yeşilirmak with its bridges, arches,
seaside and houses. From the Şehzades to Mihrî Hatun, from Lokman Hekim to Ferhat
and Şirin, from mosques to museums (mummies), from the station/black train to
Helvacı Pınarı, the memories of centuries are means and occasions to visualize the
space and works in his poetry.
Keywords: Neşet Karaçaltı, poetry, speech arts, image, Amasya.

Neşet Karaçaltı’nın Hayatı
1939 yılında Amasya'da doğan Neşet Karaçaltı, ilkokulu Amasya’da okumuş, 1951
yılında çocuk yaşta Amasya’dan ayrılarak Merzifon’da ortaokula başlamış ancak tekrar
Amasya’ya dönerek buradan mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul’a giderek Işıl
Matbaası’nda üç ay çalışmış, tahsiline bir süre ara verip Samsun’da vekil öğretmenlik
yapmıştır. Amasya’da liseye başlamış ancak daha sonra İstanbul’a giderek sınavına girip
birincilikle kazandığı Veteriner Meslek Lisesi’nden mezun olmuş ve Ordu-Perşembe
ilçesinde veteriner sağlık teknisyeni olarak memuriyete başlamıştır. İleriki yıllarda Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Programında Veterinerlik ön lisansını tamamlamıştır.
İlk şiiri Türk Sanatı Dergisi’nde 1953’te, "Filizlenen Arzular" adlı ilk şiir kitabı da 1954
yılında yayımlanmıştır. 1957’de Samsun’da yayımlanan “Filiz” ve “Adım” dergilerinin yazı
kurulunda bulunmuş, aynı yıl Amasya’da Gençliğin Sesi Dergisi’ni çıkarmaya başlamış ve 6
sayı yayımlamıştır. Samsunlu şair Ruhi Göktekin’in Kısa Yaşam Öyküsü’nü (2011)
kitaplaştırmıştır.
Şiir serüveni kitaplar halinde devam eden Karaçaltı’nın 2008'de Yeşilırmak Kıyılarında,
2009'da Küçük İstasyonlara Ağıt, 2012'de Amasya'dan Giderken, 2016'da Kaçamak Okunan
Şiirlerdik Bazen, 2018'de Yitik Mavi Durağı adlı şiir kitapları yayımlanmıştır.
Samsun ve Amasya’da düzenlenen şiir programlarına iştirak eden Karaçaltı; Mihrî Hatun
şiir yarışmalarında dört ödül almış; 1958’de düzenlenen şiir yarışmasında “On Yılda Bir”
şiiri ve Balıkesir Ayvalık’ta 2007’de düzenlenen şiir yarışmasında da “Senin Uyuduğun
Saatlerde” şiiri ile birincilik ödülü kazanmıştır. Şiirleri; Türk Sanatı, Yeşilırmak Postası,
Adım, Gençliğin Sesi, Şiirce, Ada, Edebiyat Nöbeti ve Alkış dergilerinde yayımlanmıştır.
Kenan Yavuzarslan tarafından belgeseli hazırlanmış ve Samsun-Atakum Kültür
Merkezi’nde bir şiir programı eşliğinde sunulmuştur. Evli ve üç çocuğu olan Neşet Karaçaltı,
halihazırda Ayvalık’ta ikamet etmektedir.
Edebî Şahsiyeti
Nahif bir mizaca, rikkatli bir kalbe, ince bir ruha sahip olan Neşet Karaçaltı için Amasya;
bir “kayıp cennet (lost paradise)”tir. Adeta kaçarak, hicret ederek, istemeye istemeye terk
ettiği bu şehir, en güzel ve müstesna hayat hatıralarının yaşandığı fakat her geri gelişte bu
aziz hatıraların bir bir mazinin derinliklerine gömüldüğünü görmenin hüznüyle ve mazinin
o cennet gibi ikliminde kalmak için dönülmek istenmeyen şehirdir.
Şiir kitaplarının adları da bu kayıp cenneti, çocukluğuna ait o hatıraları aynı güzellikte
bulamamak ve yaşayamamak ıstırabının yansımalarıdır.
“Amasya’dan Giderken”, Karaçaltı’nın Amasya’yla ilgili imgelerinin en yoğun olduğu,
vuslatın neşesini değil, veda edişin hicranını terennüm ettiği şiir kitabıdır.
Amasya’yı ilk terk edişin vasıtası olmak itibariyle “kara tren” Karaçaltı şiirinin adeta bir
leytmotividir. Bu leytmotiv zamanla bir kitabı dolduracak şiirlere dönüşür. “Küçük

Neşet Karaçaltı Şiirinde İmge Bağlamında Amasya

İstasyonlara Ağıt”, “kara tren” dolayımında vücuda gelmiş bir kitaptır. İçindeki şiirlerin
ayrılık-gurbet-hasret üçgeninin hüzün ve ıstırapları, adındaki “Ağıt”ta özetlenir.
Çocukluk ve ilk gençlik çağının gözleriyle çekip, bilinçaltına silinmez bir fotoğraf karesi
gibi nakşettiği, yitirişlerini ve yitirdiklerini aradığı “yalı boyu”, “Yeşilırmak Kıyılarında”dır.
Dönmek, dönüp kalmak, tekrar yerleşmek istemediği bu şehir denilebilir ki O’nun şiir
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dünyasının yegane ilham kaynağıdır. Vücudu gibi ince, nahif ruhunun bütün tahassüslerini
bu şehirle anlatmaktan kendini alamaz.
Seksenli yaşları idrak eden, önceki nesle mensup olan; dolayısıyla şiirindeki şekil
özelliklerinin mazbut ve kuralcı olması beklenen Karaçaltı, beklentilerin aksine serbest şiiri
tercih etmiştir. Sadece “Kırılan Bir Kadehim” ve “Badem Çiçeklerini Saçlarına Örgü Yap”
şiirleri 14’lü hece vezniyle yazılmıştır. Manayı şekle feda etmemek kaygısıyla kafiye ve redifi
önemsemediği hemen fark edilir. His ve fikrin dile gelişindeki tabii akışta redifimsi ses
tekrarları görülür.
İki şiiri bestekâr Cavit Ersoy; bir şiiri de Turgut Canan Dalar tarafından bestelenmiştir.
Bir şairin şiirleri “imge” bağlamında ele alınacaksa öncelikle bu kavramının açıklığa
kavuşturulması gerekir.
İmge Nedir?
“İmge”, sanatın en etkili temsilcisi olan şiirin adeta olmazsa olmazı hükmündedir.
Günümüzde genel görünüş, izlenim anlamındaki “imaj”a karşılık olarak türetilen “imge”;
sözlüklerde, zihinde tasavvur edilen, gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya olarak tarif
edilmektedir. Osmanlı Türkçesinde “hayâl, sûret, resim, timsâl, şebeh, sûret-i akliye, sûret-i
zihniye, sûret-i mahsusa, sûret-i hayâliye, sûret-i ihsas, tahayyül” gibi kelime ve kavramlarla
karşılanmıştır. “İmge” felsefe, mantık, sanat bağlamında da sıkça kullanılan bir terimdir.
Şiir sanatının estetiği ve poetikası içinde, terim olarak günümüzde yaygın bir şekilde
kullanılan “imge”yi; Turan Karataş, bir kelimenin, sözlük anlamı dışında ve üstünde
belirtme, gösterme, adlandırma özellik ve yeteneğine, çağrışımın da eklenerek kullanılma
becerisi olarak tanımlar; imgeleşen bir kelimede anlamın genişleyip derinleşeceğini,
çoğalacağını belirtir (2001: 207).
“İmge” hakkında en kapsamlı bilgi, Özdemir İnce’nin “Şiir ve Gerçeklik” adlı eserinde yer
almaktadır. Ö. İnce, imgenin ne olduğunu anlatmak için Roger Caillois’nun “Şiir Sanatı” adlı
kitabından bir hikaye aktarır:
New York’un Brooklyn köprüsünde dilenen bir kör varmış. Köprüden gelip geçenlerden
biri, adamcağıza günlük kazancının ne kadar olduğunu sormuş. Dilenci, iki dolara zar zor
ulaştığını söylemiş. Yabancı bunun üzerine kör dilencinin göğsünde taşıdığı ve sakatlığını
belirten tabelayı almış, tersini çevirip üzerine bir şeyler yazdıktan sonra tekrar dilencinin
boynuna asmış ve şöyle demiş: “Tabelaya gelirinizi artıracak bir şeyler yazdım. Bir ay sonra
uğradığımda sonucu söylersiniz bana”. Dediği gibi bir ay sonra gelmiş: “Efendim size nasıl
teşekkür etsem acaba” demiş dilenci. “Şimdi günde on-onbeş dolar kadar topluyorum.
Olağanüstü bir şey. Tabelaya ne yazdınız da bu kadar sadaka vermelerini sağladınız?” “Çok
basit” diye cevaplamış adam, “Tabelanızda ‘doğuştan kör’ yazıyordu, onun yerine ‘Bahar
geliyor ama ben göremeyeceğim’ diye yazdım” (İnce, 2001: 19).
İmge bir bakıma, bir kelimeye sözlüklerin söyletmediği anlamı da söyletmek ve
yüklemektir. Yeni çağrışımlara kapı aralamaktır. Bu da bir nevi anlamsal sapmadır. Şairler
imge yoluyla tabiri caizse kelimeyi öldürürken diriltir veya dokuz canlı hale getirir.

Şahin KÖKTÜRK

Bütün söz sanatları belli ölçülerde imge meydana getirmekle birlikte mecazî/metaforik
olanlar imge açısından daha etkileyicidir. İmge için en çok benzetme ve istiareye başvurulur.
Ö. İnce edebî imgeyi yapılış ve oluşum açısından üçe ayırır:
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1. Somuttan somuta: Somut bir nesne yine somut bir nesneye benzetilir. “Sırtları bir
dalga gibi pırıl pırıl.”
2. Somuttan soyuta: Soyut tasavvurları somut varlıklara benzeterek oluşturulan en
yaygın ve önemli bir imgeleştirme yoludur. “Upuzun bir saç gibi zaman”, (“Hey benim
ömrüm kuşu kande varasın birgün” (Yunus Emre)).
3. Soyuttan somuta: Nadiren karşılaşılan bir imgedir. “Bir unutuş biçimini alıyor tan.”
Bunlara 4. bir kategori olarak “Soyuttan soyuta” tarzı imgeyi de katar, ancak bunu
gerçekleştirmenin zor olduğunu belirtir. “Umutsuzluk umudunun yansıdığı hiçlik direnci”.
(2001: 26-27).
İmgeyi işlevleri açısından tasvirî ve sembolik olmak üzere ikiye ayırmak da mümkündür.
Bir şeyi söylemenin birçok yolu olabilir ama imgenin tek bir yolu vardır. En önemli
özelliği orijinal ve biricik olmanın yanı sıra bir gösterge biçimi olan “imge”; bir şiir metninde
ontolojik açıdan yüzey yapı, derin yapı katmanı oluşturur. Böylece çoğul okumanın kapısını
araladığı için her okuyan kendinden bir şeyler bulur ve metin tüketilemez hale gelir.
İmge kullanıldıkça simgeye dönüşür. Cahit Sıtkı’nın “Şakaklarıma kar mı yağdı ne var”
mısrasındaki “ağaran saçlar”ı ifade eden “şakaklara kar yağması” imgesini bir başkası
kullandığında artık simge olur. Yine, “Artık demir almak günü gelmişse zamandan/ Meçhule
giden bir gemi kalkar bu limandan” beytindeki gemi metaforu, “tabut” anlamında bir
başkası tarafından kullanılırsa simgeleşir.
İmge Bağlamında Amasya
Neşet Karaçaltı şiirinde neredeyse yegane mevzu kaynağı olan Amasya; O’nun tahayyül
ve tasavvurunu şekillendirir, duygu-düşünce dünyasını şiirleştirirken, imgeye de zemin
oluşturur. “Amasya’dan Giderken”de imge dünyasının bu zemini ilk şiir olarak baş tarafta
derc edilmiştir. “Alın Yazım Amasya” şiirindeki Edip Cansever’den iktibas ettiği “İnsan
doğduğu yere benzermiş” mısrası, O’nun şiir dünyasının/nazmının anafikri gibidir. Sonraki
mısralarda Amasya’dan (nesne/varlık veya insan olarak) nelerin Karaçaltı şiirinde örgü
örgü işleneceği sıralanır. Bunlar; “hayat suyu, güzellik, sevgi, nisan yağmuru, badem çiçeği,
Gökhöyük, camiler, Lokman Hekim, Ferhat-Şirin, Atatürk, 12 Haziran, Yeşilırmak,
şehzadeler, şairler, hattatlar, tiren, aynalı mağara, kaya mezarları, depremler, yangınlar,
seller, mumyalar, yalı evleri, kale, kuş evleri, Amasya alınyazısı, Amasya sevdası”dır (2012:
7). Karaçaltı şiirinde Amasya elbette “komşu kızı, tahta bavul”dur aynı zamanda...
Atatürk-Millî Mücadele
Karaçaltı, Türk milletinin varoluş mücadelesinin kilometre taşlarını ve bu taşları
döşeyen iradenin timsali Atatürk’ü “12 Haziran’da iki mavi göz olurdun” (AG, s. 53)
mısrasına teksif ederken, “olurdun” ifadesiyle aynı zamanda hem sevgili, hem Amasya
çağrışımını da yerleştirir.
Anne
Karaçaltı şiirinin en hicranlı imgesi “anne”dir. Bu imge 12 yaşında Amasya’yı içi kan
ağlayarak terk eden bir çocuğun anne-Amasya karışımı hüznüdür.
“Toprağa karışmış süt kokuyor ellerin
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Amasya’ya yağmur yağıyor anne
Gidiyor bir yanım benden” (…) (AG, s.10).
“Toprağa karışmış anne sütü kokusunda özlediğim” (AG, s.53) mısralarında “anne” ve
“Amasya” adeta tek bir imgeye dönüşür.
“Gözünün birisi badem çiçeği açardı
Erken baharlarda
O gözün benimdi anne
Öteki gözün Yeşilırmak’tı (AG, s. 78)
mısralarında badem çiçeği ile
Yeşilırmak “anne gözü”nde birleşir.
Yeşilırmak
Karaçaltı şiirinde yalı evleri, dolapları ve söğütleri ile en çok kendisine benzetilen,
şairaneliği gerçekleştiren mekan, şiir kelimesiyle yan yana en çok gelen “Yeşilırmak”tır.
“Ben sana şiirler okuyacaktım
Gün batarken Yeşilırmak kıyılarında” (AG, s. 11).
Köprüleri bir gelin kemeri kadar zarif ve süslüdür:
“Gelin kemerine benzer
Yeşilırmak’taki sevgi köprüleri” (AG, s. 12).
Sevgilinin buğulu gözleri Yeşilırmak gibidir:
“Ay yüzlü buğulu gözlerinde Yeşilırmak” (AG, s. 15).
Bazen bir şehri terk edişin belirsizliği bu nehrin sonsuzluğa ve meçhule akışı gibidir:
“Nasılsa çıkıp gidecektik bu şehirden
Bir nehir gibi gölgesi uzun zamanın akıntısında” (AG, s. 20).
Kimi zaman gözyaşıdır:
“Saçlarımda yağmur damlaları
Gözlerimden Yeşilırmak akar” (YK, s. 9).
Neşet Karaçaltı şiirinde “Yeşilırmak” sevgiliyi, akıp giden zamanı, şairane hissiyatı dile
getirmenin vasıtasıdır.
Hüzün
Karaçaltı şiirinde somut varlıklarla imgeleştirilen “hüzün”ün rengi sarıdır:
“Ben sana şiirler okuyacaktım
Eylül sarısı hüzünlerde kalmasaydım” (AG, s.11).
“Düşen yapraklarda bir sarı hüzün” (AG, s. 12).
Solan güller, artık unutulan mor laleler ve badem çiçekleridir, göz yağmurlarıdır:
“Bir gül açar bin gül solardı gönlümde
Unuttum mor laleleri badem çiçeklerini
Özlem bir yağmurdu gözlerimde” (AG, s. 22).
Hüzün, Amasya köprülerinde yalnızlık, yalı evlerinin hüzzam makamındaki şarkısı,
kağıttan kayıkların yokluğudur:
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“Köprülerde yalnızdım, yalı evleri hüzzam bir şarkı gibiydi
Yeşilırmak’a bıraktığım kağıttan kayıklarım yoktu” (AG, s. 28).
Hüzün, “BAZEN AMASYA” şiirinde “şair, sevgili, Amasya” üçgeninde adeta cisimleşir:
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“Sen Amasya olurdun bazen
Ben gurbet olurdum ikimize
Bir düşe iki yastık çoktu
Biz yarattık bu yalnızlığı
Sen duraklara giderdin bazen
Ben Amasya’da seni arardım
Sen Amasya olurdun bazen
Ben gurbet olurdum ikimize (AG, s. 35).
Hüzün, Amasya’dan gidenin bir şiirdeki “su köpüğü bakış”ıdır:
“Büyüdün sen de gittin Amasya’dan
Bir şiirin üç hecesinde su köpüğü bakışın” (AG, s. 37).
Ya ölüm döşeğinin yorganının bile özlediği Amasya’dan ayrılıktır:
“Ah Amasya
Ölüm döşeğimin yorganı
Senin özleminde…” (AG, s. 38).
Ya iç acıtan bir göz yangınıdır:
“Göz yangınım var içim acıyor” (AG, s.56).
Ya bir serçe kanadındaki ağıta dönen yara izleridir:
“Amasya’ya ilk düşen ışık
Dökülen düşlerden erken sabahlarda
Kaç yerinde bir serçe kanadının
Ağıta dönen yara izleri” (AG, s.63).
Veya ak saçlı bir dedenin gözlerinde ağlayan çocuktur:
“Bir çocuk ağlıyor
Ak saçlı bir dedenin gözlerinde” (AG, s. 74).
Hüzün duygusunun Amasya üzerinden somutlaşma örneklerini daha artırmak
mümkündür.
Yalı evleri
Amasya’nın tarihî-turistik yönünü görünür kılan en önemli maddî değer unsurlarından
bir diğeri yalı evleridir. Uzun bir tarihe tanıklık etmiş olmaları onları zamanın suskun birer
temsilcisi kılmıştır:
“Susmuş bütün zamanlar yalı evlerinde” (AG, s. 12).
“Bir sessizlik içinde yalı evleri
Durur öylesine ilk günkü gibi
Tütsü kokusunda bütün odalar
Görülen düşlere örümcekler ağ kurmuş
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Gizlemişler yaşanan öyküleri zamandan” (AG, s. 25).
Ud sesleri yankılanan yalı evleri hüzzam bir şarkı gibidir:
“Köprülerde yalnızdım, yalı evleri hüzzam bir şarkı gibiydi” (AG, s. 28).
“Yalı boyu evlerinden ud sesleri yankılanır” (AG, s. 15).
Ferhat ile Şirin
Amasya’nın edebiyata akseden en önemli kültür unsuru ise hiç şüphesiz, hem divan hem
de halk edebiyatına mevzu veren “Ferhat İle Şirin” hikayesidir:
“Gün yarım aydınlıkken Ferhat Dağı’nda
Uzak öykülerden uyanır Şirin kız
Dökülür göz yaşları Yeşilırmak sularına
Akıp gider ağıtların sonsuzluğunda” (AG, s.12).
Hikayenin acıklı sonu ve hatırasına hürmetsizlik Neşet Karaçaltı’nın hüzne hazır ruhunu
isyanla coşturur:
“Dağına hançer saplanmış Ferhat’ın
Parçalanmış bir sevdanın su kanalları
Amasya’da her sabah bir Şirin ağlar” (AG, s. 30).
“Ferhat’ın su kanalı yok artık
Kireç yaptılar karalarını örtmeye” (YK, s.28).
Lokman Dağı/Lokman Hekim
Amasya, dertlilerin tıbben de dermanıdır. Bu yönü Lokman Dağı’ndan bulutların telli
duvaklı gelişiyle, bu dağdan çiçek toplayan Lokman Hekim’le sezdirilir:
“Lokman Dağı’ndan telli duvaklı bulutlar gelir” (AG, s.13).
“Lokman Hekim çiçek toplar hastalarına” (AG, s. 26).
Elma
Amasya’nın Türkiye sathında temsil gücü en meşhur varlığı “elma”sıdır. Ama nedense o
mis kokulu elmalar masallarda tutukludur:
“El salladım, haber saldım
Mis kokulu elmaları masallarda tutuklu” (AG, s.13).
Akşam-sabah Amasya’nın havası bu elmanın mis gibi kokusuyla dolar:
“Elma kokulu bir akşam başlar şimdi Amasya’da” (AG, s. 26).
“Misket kokusunda doğar her sabah gecelerden (AG, s. 69).
Badem çiçekleri
Badem çiçekleri Neşet Karaçaltı şiirine özgü ve sıkça müracaat ettiği bir imgedir.
Çiçeklerine Amasya yazılır:
“Badem çiçeklerine Amasya yazdım” (AG, s.13).
Şair kuruyan ve rüzgarın önünde savrulan bir badem çiçeği gibidir:
“Dönülmez yollarda kaldık
Kuruyan badem çiçekleri olduk
Bir rüzgar esti kopup gittik Amasya’dan” (AG, s. 21).
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“Son kez çalar saatlerin zilleri
Düşer ellerimden Amasya’nın badem çiçekleri
Geride bir nefeslik adımız kalır” (AG, s.17).
Bazen göz kırparak baharın gelişini müjdeler:
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“Amasya’ya bahar gelmiş
Badem çiçekleri göz kırpmış mayıslara” (AG, s. 33).
“Saçlarında badem çiçekleri olsun Amasya’dan
Gözlerinde Yeşilırmak” (YK, s.10).
Veya “bir mektubun her kelimesi özlem acılığında bir badem çiçeği kokar”:
“Cebimde bitmemiş bir mektup sahibini arar
Her sözcüğü badem çiçeği kokar
Özlem acılığında” (YK, s. 60).
“Badem Çiçeği Özlemi” (s.79) şiiri bütünüyle bu imgeye hasredilmiştir. Bir resimde en
uzak köşede onlar olmalı; bir şiirin kelimelerinde onların yalnızlığı hissedilmeli, bir şarkıda
onların ağıtı duyulmalı, bir sevgide onların güzelliği yaşanmalı, bir damla su onların açtığı
mevsimde Yeşilırmak’tan getirilmelidir.
Mihrî Hatun
Amasya’nın önemli bir kadın şairi olan Mihrî Hatun, şehrin önemli bir simgesidir.
Karaçaltı’nın “Mihrî Hatun Şiir Yarışması”nda üçüncülük alan “Mihrî Diye Mihrî Diye”
şiirinde Amasyalı şaire vesilesiyle sanki sevgili dile getirilir:
“Yeşilırmak sularında yıkanır bakışları nur gibi
İnce parmaklarında aşkın ibadeti gizlenmiş
Amasya sabahlarında ince bir gül fidanı
Büyür ay bakışlı buğulu gözlerinin güzelliğinde
Mihrî diye, Mihrî diye…” (AG, s.14).
Bu mısralarda “sevgilinin nur gibi bakışlarının Yeşilırmak sularında yıkanması, ince
parmaklarda aşkın ibadetinin gizlenmesi, bir gül fidanının (sevgilinin yahut Mihrî’nin) ay
bakışlı buğulu gözlerin güzelliğinde büyümesi” iç içe ve çok incelikli imgelerdir. Mihrî, “gün
sonu bakışlı, yalı evlerinde ‘günaydın’ı olan, Amasya sevdalısı şaire”dir:
“Sevda şehrinin sevdalı şairi, gün sonu bakışlım
Gör bu şehri gör, nisan ikindilerinde gör
Yalı evlerinde günaydınım, çağrımız sanadır
Mihrî diye, Mihrî diye” (AG, s. 16).
Yağmur/kırk ikindi yağmuru/nisan yağmuru
Karaçaltı şiirinde nisan ve kırk ikindi yağmurları ayrılığın, yalnızlığın, hüznün ifade
vesilesidir. Bu yağmurun her damlası ayrı bir şiir, bir ayrı sestir:
“Amasya’ya yağmur yağıyor
Her damlasında ayrı bir şiir
Her damlasında bir ayrı ses” (AG, s. 23).
İkindi vakitlerinde nisan yağmurları dökülen bulutlar Amasya sevdalısıdır:
“Amasya’ya sevdalı bulutlardan
Nisan yağmurları dökülür ikindilerde
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Yalı evlerinde unutulan bir keman ağlar” (AG, s. 30).
Yeşilırmak köprüleri
Bir şehri boydan boya kat eden nehrin iki yakası ancak köprülerle bir araya gelir. Amasya
bol köprülü bir şehirdir. Kunç köprüsü, Hükümet köprüsü, Atçal köprüsü, İstasyon köprüsü
ve yeni yapılan Ferhat köprüsü şehre bir de köprü imgesi bahşetmiştir. Neşet Karaçaltı da
Sayfa | 237
“Yeşilırmak köprülerine sevdalı”dır (AG, s. 26). “Yeşilırmak köprülerine şiir”ler okur,
“Amasyalı bir rüzgar götürür dizelerini” (AG, s. 27). Bu köprüler bir gelin kemeri
güzelliğindedir:
“Gelin kemerine benzer
Yeşilırmak’taki sevgi köprüleri” (AG, s. 12).
“Gelin kemeri köprülerinde her gece” (AG, s. 31).
Bu köprüler düşlerin bir mendil gibi sallandığı;
“Yeşilırmak ikindilerinde köprülerde ol
Bir mendil gibi salla düşlerimizi” (AG, s. 34).
Yalnızlık acısının şairane tadıldığı mekanlardır:
“Yeşilırmak köprülerinde bir şiir okuyorum
Amasyalı bir rüzgar götürüyor dizelerimi” (AG, s. 27).
“Köprülerde yalnızdım, yalı evleri hüzzam bir şarkı gibiydi
Yeşilırmak’a bıraktığım kağıttan kayıklarım yoktu” (AG, s. 28).
“Ay gecikmeli gösterdi yüzünü
Senin uzaklığın gibi
Yeşilırmak köprülerinde eylüldeyim” (AG, s. 33).
Sonuç
Söz sanatları ile vücuda gelen “imge”ye gösterge vasfı kazandırmak oldukça zordur.
Karaçaltı şiirinde Amasya bağlamında böyle imgeler mevcuttur. Bir gösterge olmaksızın
metaforik (benzetme ve istiareden doğan) imgeler ise daha çoktur. İnsan olarak “anne” ve
Amasyalı kadın şair Mihrî Hatun; nesne/varlık olarak ise nerdeyse Amasya’nın silüetini
oluşturan her olgu, bir başka ifadeyle maddî değer unsurları Karaçaltı şiirinin imge
dünyasına kaynaklık etmiştir. Bu imgeleştirme nesneleri içinde en karakteristik olanı ve
O’nun en sık başvurduğu; bazen hüznünü daha çok sevincini emanet ettiği “badem
çiçekleri”dir. Karaçaltı şiirinde bazen bir bentte Amasya’nın somut varlıkları (Yeşilırmak,
köprüler, yalı evleri, söğütler, su dolabı, trenler vd.) hep birlikte imgeye dönüşür.
Amasya’nın; bir “öte” yahut “mazi-âtî” halinde tezahür ettiği şiirinde Karaçaltı, ya
geçmişte ya gelecektedir. Mazi ve âtî’nin baskıladığı “şimdi”, şikayet edilen zamandır.
Anlamını daima bu baskıdan hareketle kazanmakla birlikte “şimdi”, ferah ve mesut olunan
bir zaman dilimi değildir. Bu mutsuzlukla geçmişin kayıp cenneti aynı metinde bir araya
gelip çatıştığında Karaçaltı nazmının coşkusu (pathos) doğar, bu coşku da Amasya’yı
imgeler halinde şiire taşır.
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Özet
Osmanlı şehzade-sultanlarının, istidatlarınca şiirle hemhal olduklarını ilâma hacet
yoktur. Belirli teşrifat, teamül ve örf-âdetleri de olan bu erken dönemdeki şiirle
iştigalleri –nasip olduğu takdirde– padişah olarak bütün bir idari-askerî hayatları
boyunca da devam etmiştir.
Bir yandan şair bir yandan da devletlû olmaları hasebiyle şiirlerinde
saltanata/idareye… dair de çeşitli görüşlere yer vereceklerdi.
Kitap olarak düşündüğümüz ve bir müddettir notlarını aldığımız bir çalışmanın adını
koyduğumuz bu bildiride –Amasya’da da bulundukları bilinen– devletlû şairlerin
saltanata bakışlarından bir seçki sunulmakla yetinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Saltanat, Osmanlı, sultan, şehzade, klasik şiir, Amasya.
Abstract
It is not necessary to say that the Ottoman princes-sultans were interested in poems.
Their occupation with this early period poetry, which had certain procedures and
traditions, continued as a sultan throughout his entire administrative-military life.
Because they were both poets and statesmen, they would give their views on the
administration in their poems.
In this paper, which we think of as a book and we have taken the notes for a period, we
presented a selection of the statesmen poets they are also known lived in Amasya
looking at the sultanate.
Keywords: Sultanate, Ottoman, Sultan, prince, classical poetry, Amasya.

Giriş
Tarihî süreç içerisinde sıfat ve sanları muhtelif tabirlerle anılsa da yönetici sınıfın sefa ve
cefa ikilemine adeta mahkûmiyetleri bir tür kaderdir dense, mübalâğa olmaz sanırız.
Hz. Ömer’in ‘halife olacağıma, keşke, şu çöllerde bir çoban olsaydım’ dediği rivayet edilir.
Klasik Doğu şairlerinin yönetim ve yöneticilere dair yazıp söylediklerinin çetelesini
tutmak bile başlı başına bir iştir.
Yenişehirli Avnî’nin; bir padişahla bir yoksulun iç dünyasını yansıttığı aşağıdaki dizeleri,
bu meyanda söylenmiş en manidar, en güzel sözlerdendir:
Bir sâ'ile söylemişti Sultan Sencer
Reşk eyleme ehl-i izz ü câh olduğuma
Ben ağlayayım senin gedâ olduğuna
Sen ağla benim de pâdişâh olduğuma
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Şurası çok açıktır ki eskiden şiirden anlaşılan, günümüzdeki anlamından çok daha fazlası
idi. Bir bildirinin sınırlarına sığmayacak teferruat ve derinliğe sahip bu hususa girecek
değiliz.
Bu cümleden olmak üzere müşterek Doğu medeniyetinde ve hususiyle Osmanlı
döneminde –sınıfları değişik de olsa– toplumun en üst kesimindekiler de ya şairdi, ya şiirle
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iştigal ederdi veyahut hiç olmazsa şiir ve şaire büyük bir sevgi beslerdi.
Osmanlı sultan/padişah ve şehzadelerinin bu bağlamda çok müstesna bir yeri vardır.
Osmanlı hanedanına bu çerçevede baktığımızda hanedanı
a) şiir yazdığı rivayet edilenler b) şiir yazdığı mevsuk olanlar ve nihayet c) [en az]
divan/divançe sahibi olanlar olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür:
A. Osman Gazi; Orhan Gazi; Birinci Murat (Hudavendigâr); Yıldırım Bayezid; Emîr
Süleyman; Sultan İbrahim (Deli); Sultan Abdülaziz; Sultan Beşinci Mehmet Reşat, Reşad;
B. Çelebi Mehmet; İkinci Murat, Murad / Muradî; İkinci Selim (Sarı) / Selim, Selimî, Talibî;
Üçüncü Mehmet / Adnî, Muhammed; Dördüncü Murat / Muradî; Dördüncü Mehmet (Avcı) /
Vefaî; İkinci Mustafa / İkbalî, Meftunî; Birinci Mahmut / Sebkatî; Üçüncü Mustafa / İkbal,
İkbalî, Cihangir; İkinci Mahmut / Adlî, Âdil; Âdile Sultan;
C. İkinci Mehmet (Fatih) / Avnî; İkinci Bayezid (Veli) / Adlî; Şehzade Korkut / Harimî;
Şehzade Mustafa / Muhlisî, Muhammed; Şehzade Cihangir; Şehzade Bayezid; Şehzade Cem
ya da Cem Sultan / Cem; Birinci Selim (Yavuz) / Selimî; Birinci Süleyman (Kanuni) / Muhib,
Muhibbî, Meftunî; Üçüncü Murat / Murad, Muradî; Birinci Ahmet / Bahtî; İkinci Osman /
Farisî; İkinci Ahmet; Üçüncü Ahmet / Necîb; Üçüncü Selim / İlhamî, İlham, Selim, Selimî.1
*
Şehzadeler şehri, Bağdâdü’r-Rûm… olarak bilinen Amasya’da bulunan şehzade-sultanlar:
Yıldırım Bayezid [Birinci Bayezid], Çelebi Mehmet [Birinci Mehmet], Şehzade Murat
[İkinci Murat], Şehzade Mehmet [Fatih Sultan Mehmet], [Şehzade Alâettin], İkinci Bayezid,
Şehzade Ahmet, Kanuni’nin şehzadeleri Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayezid ve nihayet,
vali olarak Amasya’da bulunan son hanedan mensubu Şehzade Murat [Üçüncü Murat]
Hanedanın bu mensupları, bir ilâ otuz üç yıllık arasında değişen muhtelif sürelerde –ve
şanlarına münasip surette– Amasya’da bulunmuşlardır.
Amasya sarayında dünyaya gelmiş ve fakat tahta çıkma şerefine nail olamamış başka
şehzadelerin yanı sıra; Çelebi Mehmet’in oğlu Şehzade Murat [İkinci Murat] ve İkinci
Bayezid’in oğlu Şehzade Selim [Yavuz Sultan Selim]’in Amasya’da dünyaya gelmiş olduğunu
da bu vesileyle belirtmiş olalım.
*
Sultan şairlerin, şiirlerine yansımış hâliyle2 saltanat yaklaşımlarını –tabaka tabaka
detaylandırmayı özette bahsettiğimiz çalışmaya bırakıp şimdilik– kısaca ve özetle bakacak
olursak3, en az iki başlıkta değerlendirmek gerekir: 1) Derunî Saltanat ve 2) Enderunî
Bk. msl. İsen ve Bilkan, 1997; Ak, 2001.
Bildiride yer verdiğimiz hanedana mensup tanıkların büyük çoğunluğu –üstteki dip notunda
künyelerini verdiğimiz– Sultan Şairler ve Şair Padişahlar’dan seçilmiştir.
3 Bu tasnifle, şiirlerine yansımış düşünceleri kabaca tasnif ettiğimizi, yoksa ‘şöyle düşünmüşken
şöyle düşünmeye başladılar’ demek istemediğimizi ihtiyaten belirtmiş olalım.
1
2
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Saltanat olmak üzere. Ancak adlandırmamız/tercihimiz gereği birincisine saray harici bir
temsilci bulacağız.
1. Derunî Saltanat
Tercihe bağlı olarak adına ister gönül saltanatı, ister alternatif saltanat, ister manevi
saltanat, ister hakiki saltanat densin, derunî saltanat erenleri, enderunî saltanata talip
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olmak sadedinde hiçbir söz söylemediler; ancak, sultan ibnüssultan ibnüssultan…ların hak
erenlerinin sohbetinden telezzüzü bin saltanata değişmeyeceklerine dair çok sözleri vardır.
Ancak biz, bunu Fuzulî ile örnekleyerek başlamak istiyoruz; müteakiben hanedan
üyelerinin saltanata dair görüşlerine geçeceğiz:
Fuzulî’nin düşüncesinde insan her şeyden önce fani olduğunu bilecektir; dünya ve ona
ait ne varsa, özgün ifadesiyle dünya ve mafihaya aslâ bağlanmayacak ve sahip olduğu mal
mülk, makam mevki…nin şehvetine kapılmayacak, ne bunların varlığına sevinecek ne
yokluğuna yerinecek; en büyük zenginliğin kanaat olduğunu müdrik, bir lokma bir hırka ile
kanaat etmeyi prensip olarak benimseyip iftihar ettiği fakrını asıl saadet kabul edecek; ‘her
gedâyı Hızır görüp her şahsa dervîşâne bakacak’; hasılı, hakikatte meteliğe kurşun atan biri
olsa bile kendini Karun addedebilme erdemini gösterecektir:
Menem ki kāfilesâlâr-ı kârbân-ı gamem
Müsâfir-i reh-i sahrâ-yı mihnet u elemem
Hakîr bakma bana kimseden sağınma kemem
Fakîr-i pâdişeh âsâ gedây-ı muhteşemem
Ne mülk ü mâl bana çerh verse memnûnem
Ne mülk ü mâlden âvâre kılsa mahzûnem
Egerçi müflis ü pest u muhakkar u dûnem
Demâdem öyle hayâl eylerem ki Kārûnem
İşte;
Fakîr-i pâdişeh âsâ gedâ-yı muhteşemem
vecizesinin sahibi Fuzulî, yeri gelir padişah, şah ve sultanlarla kendini ve belki sıradan bir
insanı karşılaştırmakla yetinmez, gerçek sultanlığın söz sultanlığı olduğundan hareketle
çarpıcı tahlillerde bulunur: Padişah dediğin nedir ki… Bir şehri/ülkeyi fethetmek için
altından gümüşten paralarla asker tutar; fitne fesadın envaını çıkartıp o yeri işgal eder;
aldığı yer emniyet ve doğruluktan nasibini almamış, karmakarışık bir yerdir üstelik;
istikrarı olmayan felek, âdeti üzre bir gün gelip de tersine dönünce sultanın kendisi de,
askeri de, ülkesi de yok olur gider!.. Ama dön de ben dervişin sultanlığına bak: Sözümün
feyzi bereketiyle nereleri fethetmiyorum ki! Benim her bir sözüm bir savaşçıdır; Allah’ın
yardımıyla vardığı her yeri, kara deniz demeden, fetheder; cabası, nereye gitse vergi ve
maaş da istemez; fethettiği yerlerde kimseciklere zararı dokunmaz; felek de istediği
terslikte dönsün, söz askerlerime hiçbir tesiri dokunamaz… Velhasıl sultanlar –âlemden
elini eteğini çekmiş, kanaati taç edinmiş olan– benden uzak dursun; onların saltanatı
geçicidir, baki olan bizimkidir; üç günlük rızık içinse bakilerin fanilere köle olmasından
Allah’a sığınırım:
Pâdişâh-ı mülk dînâr u direm rüşvet verip
Feth-i kişver kılmağa eyler müheyyâ leşkeri
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Yüz fesâd u fitne tahrîkiyle bir kişver alır
Ol dahî âsâr-ı emn u istikāmetten berî
Gösteren sâatte devrân-ı felek bir inkılâb
Hem özü fânî olur hem leşkeri hem kişveri
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Gör ne sultânem men-i dervîş kim feyz-ı sühan
Eylemiş ikbâlimi âsâr-ı nusret mazharı
Her sözüm bir pehlevandır kim bulup te’yîd-i Hak
Azm kıldıkta tutar tedrîc ile bahr u beri
Kanda kim azm etse mersûm u mevâcib istemez
Hansı mülkü tutsa değmez kimseye şûr u şeri
Pâyimâl etmez anı âsîb-i devr-i rûzigâr
Eylemez te’sîr aŋa devrân-ı çerh-ı çenberî
Kılmasın dünyâda sultanlar bana teklîf-i cûd
Besdurur başımda tevfîk-ı kanâat efseri
Her cihetten fârigem âlemde hâşâ kim ola
Rızk içün ehl-i bekā ehl-i fenânın çâkeri
*
2. Enderunî Saltanat
Bu saltanat, İlâhî bir emir ve buyruk gereği hâkimiyet kurmaktır. Burada saltanat dinler
arası bir konum veya görünüme sahip olup kabaca müminin kâfiri hizaya çekmesi olarak
özetlenebilir yahut yerleşik tabirle nizâm-ı âlem içün de diyebiliriz:
Sultan şairlerin kimi şiirlerine, sözlerine bakıldığında saltanatı lâyıkı veçhiyle (tanımı
çerçevesinde meşru) anlamış ve anlatmışlardır. Fatih Sultan Mehmet’in4 şu ünlü gazeline
bakalım:
İmtisâl-i câhidû fillâh oluptur niyyetim
Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretidir gayretim
Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullâh ile
Ehl-i küfrü serteser kahr eylemektir niyyetim
Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim
Lutf-ı Hak’tandır hemân ümmîd-i feth u nusretim
Nefs ü mâl ile nola kılsam cihanda ictihad
Hamdülillâh var gazâya sad hezâran rağbetim

Fâtih’e aidiyetini şüpheyle karşılayanlar da olmuştur; Eğri fâtihi III. Mehmet’e aittir diyenler de
vardır. Bk. Ünsel, 1946: 811.
4
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Ey Muhammed mu‘cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile
Umarım gālib ola a‘dâ-yı dîne devletim
Bu şiire göre din ü devlet, mülk ü millet uğruna en ön safta kendisi olmak üzere, harp
stratejisi dehası olan ordu-yi hümayunun bütün satvet ve heybeti; Osmanlı efradının bilfiil
iştiraki; enbiya ve evliyanın himmet, inayet ve dualarının gücüyle… İslâm’ı yaymak ve bu
çerçevede cihan devleti kurmak [hattâ cihanı tek devlete irca etmek] … gibi ulvi bir ülkü Sayfa | 243
güden bir padişahla karşı karşıya olduğumuz –ve bunda muvaffak olup olmadığı– izaha
muhtaç değildir.
Öte taraftan bu saltanat algısında hedef, ehl-i küfrü serteser kahr ve boynu bağlı bende
eylemektir; kutlu bir davadır.
Bu kutlu yolculuğa çıkarlarken, aldıkları her türlü harb u darb tedbirlerinin yanında,
milletine hizmet etmek üzere sefere/göreve çıktıkları bilinç ve iddiasında olarak, her türlü
umur ve ahvallerini münacatlar yolladıkları Allah’a ısmarlamışlardır:
Tekâsülden berî kıl cümle mahlûkun umûrunda
Ki hizmet kılmada kullarına olmaya ihmâlim
Çü ben Bahtî’ye verdin hâtırımda yoğ iken devlet
Sana ısmarladım yâ Rab umûrum cümle ahvâlim
[Birinci Ahmet]
Bu halis ceht ve niyet neticesinde fetih ve zafer müyesser oldukta bu sevinci de şiire
dökmüşlerdir:
Peşte’nin fethi Budin ehline canbahş oldu
Bu beşâret haberi kıldı cihânı mesrur [İkinci Ahmet]
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etti firar
Kalb-i İslâm’a nüfûz eylemeye gelmiş iken
[Mehmet Reşat]
*
Ancak, ne var ki üzerine sefer eyledikleri, her zaman taşradan olmamıştır: Bu yüce
ülküye gölge düşürenler de muhakkak zuhur etmiş ve o zaman bu ev içi hırsız güruhunun
da hakkından gelmek icap etmiştir: Fatih Sultan Mehmet’in –belki de bıyık altı gülüşle–
söylediği;
Bizimle saltanat lâfın edermiş ol Karâmânî
Hudâ fırsat verirse ger karâ yėre karâm âni
beytindeki şahlanış ise nispeten farklı bir saltanat algısı olup, sadece küfür ehliyle değil fitne
fesat ehliyle de uğraşmak zorunda kalınmışlığın itirafı gibidir.
Bu, Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran’da söylediği şu beyitte olduğu gibi, bazen çok can
sıkıcı, hattâ kahır verici boyutlara varmıştır:
Cihânın gerçi nûş ettim yedi tastan geçen zehrin
Velâkin zehr-i kātilden beter buldum meger kahrin5
“Hayatları boyunca Türkçe şiir söylemediğini tarihçiler kaydetmişlerdir. Amma bazılarının
rivayetine göre yukarıdaki beyit kendilerinden sâdır olmuştur. … Aslı Çaldıran sahrasında Şah
İsmail ile karşılıklı saflar bağladığında, onu bozduktan sonra arkasından takip etmek istemesine
5
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Çemberin iyiden iyi daralmasıyla nihayet saltanat algısında büyük kargaşa ve inkılâp baş
göstermiş, hanedan üyeleri arasında tefrika çıkmıştır. Burada temel âmil, kimin sultan
olacağı hususudur. Bu konuda her ne kadar oturmuş bir sistem olsa da şehzadeler yahut
hanedan üyeleri arasında baş gösteren tefrika, kaçınılmaz olmuştur:
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Şehzade Bayezid’in, babası Kanunî’ye;
Bîgünâhım Hak bilir devletlü sultânım baba
yalvarışıyla biten manzum mektubuna karşılık Kanunî’nin cevaben;
Ey demâdem mazhar-ı tuğyân u isyânım oğul
sözleriyle başlayıp;
Bîgünâhım dėme bârî tevbe kıl cânım oğul
nakaratıyla biten ünlü murabbası, hanedan mensuplarının içinde kopan oddan şerarelerdir.
İkinci Bayezid’in, kardeşi Cem’e cevaben yazdığı şu dizeler de bu cümledendir:
Çün rûz-i ezel kısmet olunmuş bize devlet
Takdîre rızâ vermeyesin bun[d]a sebep ne
Hâccülharemeynim deyüben da‘vi kılarsın
Bu meşgale-i dünyeye pes bunca talep ne
Burada, dâhi bir sultanın kanununu, saltanat mesajını hatırlatmakta fayda vardır: “Ve her
kimseye evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı âlem için katl etmek
münâsiptir. Ekser-i ulemâ dahi tecviz etmiştir. Anınla âmil olalar.” diye nizâm-ı âlemi
sisteme bağlayan Fatih Kanunnamesi’ni…
İslâmî/dinî açıdan caiz görülmeyen ve fakat hukuki açıdan ve reel politik olarak tecviz
edilmiş bir nokta olarak değerlendirilen bu kanunnamenin saltanat kavgasını fiilen ne denli
engellediği ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte şiire çokça yansımaları olmuştur.
Birinci Ahmet’in, kanunnameyi, ekber ve erşed tashih ve kısıtlamasıyla güncellemesinin de
neticeyi olumlu anlamda etkilemediği birçok örnek ve mesela Dördüncü Murat’ın
kardeşlerini öldürtüp kendi de erken vefat edince Osmanlı’nın veraset kriziyle karşı karşıya
kalmasından dahi anlaşılabilir.
Hanedanın birçok mensubunun etkilendiği taht kavgasını en ağır yaşayanlardan biri de
sadece edebiyat tarihimizde değil, bizatihi tarihimizde de çok ibretli, dramatik ve maalesef
telâfisi mümkün olmayan bir vakanın kahramanı olan Cem Sultan’dır. Muhtemelen hem
yaşadıklarından hem de kaleminin güçlü oluşundan onun şiirlerinde acı ve ıstırap had
safhadadır ve gerçekliği dolayısıyla da şiirleri daha bir hüzünlü, acıklı ve dokunaklıdır.
Başka şairlerde, hattâ sultan şairlerde tesadüf edeceğimiz birçok şiir belki sıradan
görülecek iken onda bu şiirler ete kemiğe bürünür, yaşanmışlığına dair okuyucuda, derin
bir his uyandırır. Söz gelimi:
Yaktı odlara beni firkat elimden ne gelir
Ölmedin olmaz ise vuslat elimden ne gelir
Vuslatındır sanemâ devletim illâ nideyim
Bana yâr olmadı ol devlet elimden ne gelir
yeniçeri taifesi mani olmuş idi. İster istemez, kendilerini geri döndürmüşlerdi. Bu beyti ise orada
söyledikleri sabit olmuştur.” Solakzâde Tarihi, c. II: 96; İsen ve Bilkan, 1997: 118.
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Hattın ey dôst getirdi yine tezvîr ile âh
Kanımı dökmek için hüccet elimden ne gelir
Cem niçün zülfüne ėrişmeye dėdim dedi yâr
Aŋa budur ezelî kısmet elimden ne gelir
[Cem Sultan]
Ol dem kanı ki Ka‘be-i kûyun mekân idi
Ârâmgâhı gönlümün ol âsitân idi
Ol dem kanı ki merkeb-i baht u sitâremin
Hayl-i semend-i vaslın ile hem‘inân idi
Ol dem kanı ki sâye-i perr-i hümâ gibi
Zıll-ı zalîl-i gerd-i rehin sâyebân idi
Ol dem kanı ki sebzelerin tâze tutmaya
Ol gülsitanda yaşların âb-ı revân idi
Ol dem kanı ki sahn-ı sarây-ı sürûruna
Her dem kavâfil-i dil ü can mîhmân idi
Ol dem kanı ki murg-ı dile âsitânının
Her kûşe-i müşerrefi bir âşiyân idi
Ol dem kanı ki mesken idi ėşigin Cem’e
Hayfâ ki geçti bilmedik ol hoş zamân idi
[Cem Sultan]
Bu gurbet câna gāyet kâr kıldı
Ki âlemden beni bîzâr kıldı
Ne kılam gerdiş-i eyyâm beni
Belâ vü derd ile bîmâr kıldı
Ne nahs olur aceb bu tâli‘im kim
Beni âlem içinde zâr kıldı
Gülistan yėrine ni‘me’l-bedeldir
Felek yėrimi şimdi hâr kıldı
Görün gerdûn-ı dûnun himmetini
Bu gurbette Cem’i bîmâr kıldı
[Cem Sultan]
Cem Sultan’ın İkinci Bayezid’in emriyle boğdurtulan –ve kimi kayıtlara nazaran henüz üç
yaşında olan büyük oğlu– Oğuz Han saltanat lâfzının dahi bigânesiydi. Oğuz Han’a dair
yazdığı şiirlerindeki acıyı tarif edecek kelime yoktur:
İşidelden Şâh Oğuz Hân’ın şehîd olduğunu
Derd ile oldu Firengistan’da Cem mecnun felek
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…
Bir kılına verseler vermezdim Oğuz Hân’ımın
Genc-i Kārûn ile bin bin mülket-i Osman felek
Üçüncü Mehmet’in;
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Nâsıyemde kâtib-i kudret ne yazdı bilmedim
Âh kim bu gülşen-i âlemde hergiz gülmedim
beytinin satır araları, gerçekte tercümân-ı hâl-i pürmelâl-i sâhib-i saltanat-ı seniyyedir. Zira
bugün, Sultanahmet Camii’nin yanı başında mezarı bulunan, en büyüğü on dokuz yaşında
ve şair olan, on dokuz minik taht varisini Üçüncü Mehmet tahta çıkar çıkmaz öldürtmüş idi6.
Oğlu Birinci Ahmet’in saltanat ve saltanatla gelen devletten bıkmış olduğunu açıkça
söylemesi, pek bir manidar olsa gerek:
Âriyettir saltanat servet beden cümle fenâ
Şimdiden geldi Hudâ bilir bu devletten gınâ
Birinci Ahmet kadar gına getirmemiş olsa da İkinci Osman da hemen hemen aynı
kanaattedir:
Şeh-i âlemliğe sanman ki Fârisî ola mağrûr
Cefâ-yi rûzigârı çekmeden çeksek şu dâmânı
*
Yeri geldiğinde saltanat macerasını/kavgasını bile şiirle yapmış olan sultan şairler,
aslında çok derinlikli, gerçek manada mütefekkir, bilge sultanlar olarak da karşımıza
çıkarlar:
Söz gelimi Sultan İkinci Murat’ın;
Ey Murâdî işbu elfâzın beyânı n’eyledir
Bir beyansın kim seni bir zulbeyan şerh eylemez
beyti, hiç abartısız –Hz. Ali’den intikalen– Şeyh Galip’in;
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
şeklindeki meşhur sözünün ilk filizidir denebilir.
Sultan İkinci Bayezid’in;
Çeşmi tenvîr et bu mevcûdât-ı feyz'îsâra bak
mısraıyla başlayan muhammesi vs. gibi şiirler de derin bir tefekkür ve hikmetin, başka
deyişle, gölge sultanın hakiki sultan karşısındaki kulluğunu terennüm eden şiirlerdendir
İşte; tefekkür, hikemiyat … sahasında da –pek tabii olarak– at koşturdukları bilinen
sultan şairler; gerek çektikleri tarifi muhal acılar saikiyle gerekse aldıkları çok özel eğitimin
doğal bir sonucu olarak saltanat üzerinde inceden inceye düşünmüş ve hattâ kimi zaman
dinî-tasavvufi bir melce aramış olarak da karşımıza çıkarlar. Yekûnu hiç de az olmayan bu
Modern şiirimize de yansımaları olmuştur:
Birinci Ahmet cülûs etti
On dokuz şehzade
Musalla taşında
(Hulusi: 37)
6
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nevi şiirlerinde saltanattan kaçış temayülü veya saltanatı terk tabir edebileceğimiz bu seda
güçlü bir tonda işlenmiştir:
Bu manada saltanat her şeyden önce –tecrübeleriyle de sabit olduğu üzere– bir kuru
kavgadan ibarettir; cihan kavgası olsa bile:
Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru gavgā imiş
Bir velîye bende olmak cümleden a‘lâ imiş
[Yavuz Sultan Selim]
Halk içinde mu‘teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Saltanat dedikleri kim bir cihan gavgāsıdır
Olmaya baht u saâdet dünyede vahdet gibi
[Kanuni Sultan Süleyman]
Saltanatı –adaletle hükmetmek dışında– müspet bir kavram olarak takdim etmemiş, hele
hele hiç yüceltmemişlerdir; ama sıradanlaştırdıkları, yerdikleri çok sözleri vardır: Daimi
olmayan, gelip geçici; zaman zaman zevk ü sefası olsa da aslında bitmek tükenmek bilmeyen
bir dert; herkesin âşık olduğu, çekici olduğu kadar vefasız da olan bir sevgiliye benzeyen
saltanat gerçekte kimseye yâr olmaz, o nedenle de güvenmeye ve hele hele bağlanmaya
değmez…
Bâğ-ı âlem içre gerçi pek safâdır saltanat
Dikkat etsen bir kuru gavgāya câdır saltanat
Bu zamânın devletiyle kimse mağrûr olmasın
Kâm alırsan adl ile ol dem becâdır saltanat
Kesb eder mi vuslatın bin yılda bir âşık anın
Meyl eder kim görse ammâ bîvefâdır saltanat
Kıl tefekkür ey gönül çerhin hele devrânını
Geh safâ ise velî dâim cefâdır saltanat
Bu cihânın devletine eyleme zerre tama‘
Pek sakın İlhâmi zîrâ bîvefâdır saltanat
[Üçüncü Selim]
Şâh olup ey dil eger kılmayasın adl ile dâd
İki âlemde mukarrer olusarsın nâmurâd
Mûr gibi pâyimâl ettirme gel miskinleri
Saltanat geçer Süleymân dahi olsan hemçü bâd
[Kanuni Sultan Süleyman]
Devlet-i Aliyye hâkimlerinin dervişler ordusu gibi vecde gelmesi; melâmet hırkasını
çekip hikmet ve tasavvuf üslûp ve zaviyesinden seslenmesi… hiç şüphesiz ki klasik şiirimize
özel bir derinlik ve estetik bahşetmiştir:
Bizi sûrette gördün âşinâyız
Velî ma‘nîde bir kemter gedâyız
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Bizi yâr ėşiginde anlama yâd
Kamuya yâd u yâre âşinâyız
Bu sûret âleminde câhiliz biz
Velîkin müctebâ vü murtazâyız

Sayfa | 248

Küdûret gösterip âlemde her dem
Velî bâtında ey dil asfiyâyız
Murâdî nesne yok zâhir amelden
Velî âyîne-i ibretnümâyız
[Üçüncü Murat]
Yokdurur zulme rızâmız adle biz mâilleriz
Gözleriz Hakkın rızâsın emrine kāilleriz
Ârifiz âyîne-i âlemnümâdır gönlümüz
Rûzigârın cünbişinden sanmayın gāfilleriz
Hükm-i Mevlâ’ya mutîiz fârigiz tedbîrden
Biz tevekkül ehliyiz takdîrine kāilleriz
Gönlümüz kuhl-i Sıfâhân’ı alır mı aynına
Tûtiyâ-yi gerd-i râh-ı dilbere mâilleriz
Pûte-i aşk içre Adlî kāl edelden kalbimiz
Gıll u gıştan ḫâliyiz âlemde sâfîdilleriz
[Üçüncü Mehmet]
Tâc u kabâyı terk edip uryân olayım bir zaman
Gurbette seyrân eyleyip pûyân olayım bir zaman
Çeng u rebâbın sohbeti mutrib tamâm oldu heman
Bezm-i belâda ney gibi nâlân olayım bir zaman
Gâhî düşüp gâhî durup gâhî gülüp gâh ağlayıp
Geh kan yutup bir hoş olup hayrân olayım bir zaman
[Şehzade Korkut]
Bu Harîmî zühd ü takvâya kadem basmak içün
Aşk yolunda melâmet ihtiyâr etsem gerek
[Şehzade Korkut]
Cem Sultan’ın;
Câm-ı Cem nûş eyle ey Cem bu Firengistân’dır
Her kulun başına yazılan gelir devrândır
diye başlayan ünlü kasidesinden iktibas edeceğimiz aşağıdaki sözleri, pek tabii karmaşık
duygularına da tercüman olmakla birlikte, her sultanın önünde sonunda pişmanlık

Saltanat Dedikleri

duyduğunu/duyacağını, gerçek saltanatın sadece ve sadece Allah’a mahsus olduğunu ifade
ediyor:
Mekketullâh’ı varıp bir gün tavâf eylediğin
Bin Karâman bin Arab bin mülket-i Osmân’dır
Şükr kıl Allâh’a kim geldin Firengistân’a sağ
Sağlığınca her kişi yedi_iklime sultândır
Âdeme bir zevk kalır dünyede bir yahşi ad
Saltanat bâkî kalır derlerse bu yalaandır
Hükmedenler bu cihan mülküne şark u garba dek
Ger Süleyman ger Sikender sonra peşîmândır
Pâdişâh oldur ki hergiz zâtına ermez zevâl
Hayy ü Bâkî Kādir u Hallâk-ı ins u cândır
On sekiz bin âlemin hallâkı Hayy-i lâyemût
Evvel âhir andan özge her ne kim var fândır
Dėdi Cem bu şi‘ri Sultan Bâyezîd’in yâdına
Anıcak ol meclisi akan gözünden kaandır
Gerçek sultan Allah olduğuna göre şahlık padişahlık diye bir şey de kalmaz, herkes kulluk
görevini yapmakla meşgul olur; bundan iyi sultanlık olabilir mi:
İstemem dünyâda Hind u Rûm ü Mısr’ın tahtını
Gėceler tâ subha dek Hakk’a niyâzım var benim
[İkinci Osman]
Âdile kula vazîfe tâat u teslîmdir
Zikr ü fikrin ola Mevlâ işte sultanlık budur
[Âdile Sultan]7
Şeh oldur ki kulluğun etti senin
Kulun olmayan şeh gedâ yakışır

[İkinci Bayezid]

Ve nihayet fani sultan, ne muradı varsa veren baki sultana vâsıl olacağı zamanı
beklemeye koyulur:
Adliyâ her ne murâdın var ise verdi Hudâ
Ârzû dilde heman vuslat-ı dildâr oldu
[İkinci Bayezid]
***

Hây ü hûdan fârig ol âlemde sultanlık budur
Pendini gûş eyle gel mûrun Süleymânlık budur [Kanuni Sultan Süleyman]
7
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AMASYALI MÜNÎRÎ’NİN MANZÛM SİYER-İ NEBÎSİNDE
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IN SİYER-İ NEBÎ OF MÜNÎRÎ FROM AMASYA
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Özet
XV. ve XVI. yy.da Amasya’da yetişen edebî şahsiyetlerden biri Münîrî’dir. Özellikle II.
Bâyezid ve oğlu Şehzâde Ahmed’in yakınında bulunma imkânı elde etmiştir. Nitekim
Hüseyin Hüsameddin, Münîrî’nin H. 910-915 seneleri arasında Şehzâde Sultan
Ahmed’in erkân-ı divânında nişancılık yaptığının haber verildiğini ifade etmektedir.
Vefat tarihi ve yeri hakkında farklı bilgiler olsa da Evliyâ Çelebi Amasya’yı ziyareti
sırasında Münîrî’nin kabrini de ziyaret ettiğini belirtmektedir. Biyografi kaynaklarına
göre fazlaca şöhret bulamayan ancak olgun ve bilgili bir kişilik olarak takdim edilen
Münîrî, manzûm tarzda bir siyer-i nebî kaleme almıştır. Esasen kültürümüzde Arapça,
kıraat, hadis gibi temel İslamî disiplinlerde de manzum eserler kaleme alınmıştır. Bu
tür eserler bilginin sanatla buluşması, mesajın kulağa daha hoş iletilmesi ve akılda daha
kalıcı olması gibi hedefler taşımaktadır. Münîrî de böyle bir yaklaşımı Siyer’e
uyarlamıştır. Oldukça hacimli olan söz konusu eser adından da anlaşılacağı üzere Allah
Resul’ünün hayatını konu edinmektedir. Bu eser, edebî yönleri itibarıyla akademik
araştırmalara konu olmuş, üzerinde çeşitli tezler yapılmış ve yazma haldeki metinleri
günümüz harflerine çevrilmiştir. Biz bu çalışmamızda edebi yönlerden sarf-ı nazar
ederek eserin temel dinî kaynak Kur’ân’la olan irtibatına yoğunlaşacağız. Çalışmamız
bir anlamda sanatsal tarzla kaleme alınan eserin ve yazarın ilmî altyapısını ortaya
koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Amasya, Münîrî, Siyer, şair, manzum.
Abstract
One of the literary characters grew in 15th and 16th centuries in Amasya is Münîrî. He
has a chance to lie lateral to II Bâyezid and his son, Ahmed. As a matter of fact, with
reference to Hüseyin Hüsameddin, Münîrî was the sinker in the senior council of
Sultan’s son Ahmed between hijri 910-915. Much as there are different information
about date and place of his death, Evliya Çelebi visited his grave while Amasya visiting.
According to the biography sources, Münîrî was mature and knowledgeable and
fameless person. He wrote a siyer-i nebî (biography of the prophet) that is poetical.
Indeed, poetical books have written also in basic disciplines such as Arabic, recitation,
hadith in our culture. Such books aim to reunite information with art, transfer the
message to the ear nicely and stick the information to reader’s mind. Münîrî adapted
such an approach to the Siyer (prophetic biography). The book that is pretty
comprehensive mentions the life of Muhammad who is the messenger of Allah. This
book has subjected to the academic studies by the literary aspects. Several theses have
written on it; original texts were translated to modern letters. We will focus on the
connection of this book mentioned with Koran by ignoring the literary aspects. In other
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words, the scientific background of the author and book that was artistically written
will be revealed by this research.
Keywords: Koran, Amasia, Münîrî, biography of the prophet, poet, poem.
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Giriş
İslamî literatürde Kur’ân; kitap, sünnet, icmâ, kıyas şeklinde sıralanan dinî kaynakların
en başında yer almaktadır. Bu yönüyle Kur’ân, nâzil olduğu günden bugüne değin
Müslümanların dini vecibelerinde sünnetle beraber en belirleyici etkenlerden biri olmuştur.
Ancak Kur’ân Müslümanlar için sadece dinî yükümlülüklerinin yazılı kaynağı olmakla
kalmamış, tarihsel süreçte medeniyetin değişik unsurları üzerinde güçlü etkiler meydana
getirmiştir. İslam’ın kuşatıcı bir din olması hasebiyle hukuk, siyaset, iktisat gibi alanların
yanında sanat ve edebiyatta da söz konusu etkileri görmek mümkündür (Avcı, 2001: 74).
Sadece edebiyatta tevhitler, münâcâat, na’t, mevlid, mi’râciye, hilye, hicret-nâme, kırk hadisi
muhtevi erbainler gibi birçok dinî tür meydana gelmiştir (Kurnaz, 1990: 106-109).
İslam literatüründe manzum tarzda ele alınan dinî eserler de din-edebiyat etkileşiminin
açık örneğini oluştururlar. Öyle ki, fıkıh, akaid, kıraat, ferâiz gibi doğrudan dinî ilimleri konu
alan eserler dahi zaman zaman manzum tarzda kaleme alınmışlardır. Edebî zevk ve
ölçülerle kaleme alınan bu manzum metinler, halka dinî konuları en kolay ve kısa yolla
anlatmak ve ezberletmek için kullanılmıştır (Eliaçık, 2008: 661). Hz. Peygamberin hayatını
konu alan manzum eserler de bu kapsamdadır. Molla Veli Efendi (872/1468), Amasyalı
Münîrî İbrahim Çelebi, (927/1520-21), Şair Abdülbaki Arif Efendi (1125/1713-14), Seyyid
İbrahîm Hasîb Uşşâkî-zâde (1136/1723), İbrahim Hanif Efendi (1211/1796’dan sonra),
Hafız Muhammed Zühdî (1332/1913), Abdülfettah Şefkat Efendi (1242/1826) gibi
şahsiyetler manzum siyer tarzında eser veren isimler olarak öne çıkmaktadır (Öztürk, 2007:
215). Bunlar içinde Münîrî’nin eseri otuz üç bin beyitle kaleme alınmış en hacimli manzum
Siyer-i Nebî olarak gösterilmektedir (Öztoprak, 2010: 62).
Edebiyatımızın özellikle geleneksel şiir düzleminde temel dinî kaynak olan Kur’ân’dan
pek çok ögeler taşıdığı görülmektedir. Kur’ân’da geçen pek çok bilgi, temsil, teşbih, kıssa
gibi unsurlar şairin dilinde gâh hakîkî gâh mecazî anlamda nazma bürünmüştür. Bunun
yanında telmih ve iktibaslar yoluyla da eserlerinde Kur’ânî unsurlara temas ettikleri
görülmektedir. Öyle ki iktibasların Kur’ân ve tefsirdeki alt yapısını bilmeden beyitleri
yeterince anlamak mümkün olmamaktadır. Münîrî, manzum Siyer-i Nebî’sinde, sahip
olduğu Kur’ân ve tefsir birikimine uygun olarak iktibaslar yapmakta, zaman zaman
iktibasları kullandığı kimi bağlamlar tefsir literatüründeki farklı yorumlar arasındaki
tercihini de ortaya koymaktadır. Bu tebliğimizde Amasyalı Münîrî’nin manzum siyerine
yansıması ve kaynaklık etmesi bakımdan Kur’ânî referanslara değinilecektir.
1. Münîrî ve Hayatı
Osmanlı Devleti’nin önemli idarî ve siyasi merkezlerinden biri olan Amasya ilmî ve
sanatsal yönden de hareketli bir şehir olmuştur. Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Yasar, bu
duruma şu beyitleriyle işaret eder (Yasar: 218):
Toprağı idilmiş ezeli aşk ile tahmîr
Hem cevher-i hüsn itmiş anın zâtını tenvîr
Her san’at ü dânişde yetişdirdi meşâhir
İbrâz-ı fezâ‘il ider ahrâr-ı Amasya
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Yine Yasar, Sultan II. Bâyezid’in Amasya’da yirmi altı yıl, oğlu Şehzâde Ahmed’in ise otuz
iki sene kadar Amasya’da valilik görevinde bulunduklarını ve bu süreçte önemli Amasyalı
ilim ve sanat adamlarının yetiştiğini ifade etmektedir. Buna göre Amasya’da Tâcî, Aftâbî,
Figânî, Kutbî, Münîrî, Ca’ferî ve Sa’dî Çelebiler gibi fuzalâ-yı şu’arâ zuhûr itmişlerdir (Yasar,
218). Görüldüğü gibi Amasyalı şuarâ arasında Münîrî de sayılmaktadır.
Münîrî’nin hayatı ile ilgili geniş bilgiye sahip olmadığımızı söyleyebiliriz. Osmanlı Sayfa | 253
Müellifleri’ne göre Amasyalı Münîrî, H. 927/M.1521 yılında Sofya’da vefat etmiştir. Bursalı
Mehmet Tahir, Münîrî’nin divânı ile beraber fıkha ve tarihe müstenid bazı eserlerinin
olduğunu zikreder (Bursalı, 2012: 409). Evliyâ Çelebi de Münîrî için, “Sultân-ı şuarâ Münîrî
Efendi Amâsiyyevîdir ve Amasya’da medfûndur. Arabî ve Fârisî ve Türkî pâkîze eş’âr-ı bi’lbedâheleri vardır. Amâsiyye hâkimi olan Şehzâde Sultân Ahmed Hân vüzerâsındandır.”
(Evliya Çelebi, 1999) demektedir. Bunun dışında divânını ayrıntılı şekilde inceleyen
araştırmacılar bazı beyitler üzerinden Münîrî’nin kişisel özelliklerine dair bilgiler tespit
etmeye çalışmışlardır (Ay, 2007: 34).
2. Münîrî Divân’ında Kur’ânî Öge ve Referanslar
Münîrî, Siyer-i Nebî’sinde bu iki ana kaynağı daima zikretmiş, gerek dolaylı gerekse
doğrudan âyet-i kerîmelere temasta bulunmuştur. Değişik iktibas ve işaretlerle kendini
gösteren bu referansları aşağıdaki şekillerde tasniflendirip örneklendirebiliriz.
2.1. Kur’ân Kelimeleri İle İktibasta Bulunması
Bu tür iktibaslar Münîrî’nin Siyer-i Nebîsinde sıklıkla geçmektedir. Nitekim henüz
eserinin başında Besmele, Fâtiha ve İhlâs sûrelerinde geçen kelimeleri serpiştirerek giriş
yapmaktadır. Manzum bir meal örneğini de çağrıştıran beyitler şu şekildedir:
Gönül kıl zikr-i bismi’l-lâhı âġâz
Hoş âvâzın nevâda it ser-âğâz
İdüp vird-i lisân el-hamdüli’llâh
Girelüm söze ihlâs ile li’llâh
Ķıluban zikr Rabbi’l-âlemîni
Analum rahmeten li’l-âlemîni
Ne denlü varsa Kur’ân içre ķul ķul
Dimişdür Hazret-i Muhtâra Haķ ķul
Hüvallâhest u rahmân u rahîmest
Zi-mahbûbeş cüdâ dįv-i racîmest
Ahaddur mālik ü yevm-i dil ü dîn
Habîbin sevmedür įmān eger dîn
İy Allâhü’s-samed iyyâke na’büd
Velîkin mâ abednâ kanı na’büd
Umaruz istiânet diyüp iyyâk
Ki bâ-vasl-ı habîbet kerded iyyāk
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Sırât-ı müstakîme ihdinâ hem
K’olavuz şer’-i Ahmed birle bâ-hem
Sırât-ı ğayr-ı mağdûbe ki oldı
Hezârân şükr k’iy dil böyle oldı
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Hudâ-yı lem yelid itmişdür in’âm
Velem yûled bi-aynihî çist en’âm
Velem yekünlehû kuf(ü)ven ahadsın
Şerîk ü misl ü hem-tāsuz ahadsın
Münîrî vir dir Allāhümme āmîn
Ki dinildi vele’d-dâllîn āmîn
Fîl kıssası ile ilgi olarak serdettiği ifadelerde de benzeri iktibaslar söz konusudur. Fîl
sûresinde geçen Kur’ân ifadeleri “seng-i siccîl”, “asf-ı me’kûl” gibi tamlamalarla beytler içine
serpiştirilmiştir.
1507. Anı gördi ki tarf-ı bahrden ol
Kara bulut gibi ķopdı gelür ol
1508. Kazâ gönderdi Tenri düşmenine
Ki tâ biline Haķķa düşmeni ne
1509. Didi Şeybe degül bu ebr-i bârân
Kazâdur k’olısar adâya bâr an
1510. Gelerek tutdı leşker üstine hep
Yine yįk gördi ol ķavm-i denį hep
1511. Ki geldi leşker-i tayr-ı ebâbil
Ne bilsünler ki n’idiser ebâbil
1512. Alup minkâre küllį seng-i siccįl
K’olına asf-ı me’kûl ehl-i siccįl
1513. Didi Esved ne çoķ bu kanda-imiş
Kararak külli benzer kanda-imiş
1514. Tağılsun didi atun şunlara tįr
Kazâ-yı Hakķa yanį kıldı tedbir
1515. Ebâbil emr-i Hakla başladı taş
Felekden yağdurdular nicesi taş
1516. Ki geçer yıldırımdan her biri tîz
Kazâ oķıydı lâbüd misl-i neb-tîz
1517. Hubâta evvelâ ol taş ki düşdi
Atıyla ahtarılup yire düşdi
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1518. Geçüp ferkıyle bağrından ki geçdi
Çıķup at ü eyerden yire geçdi
1519. İşiķ üzre düşerdi kime düşse
Geçerdi yıldırım-veş tan mı düşse
1520. Düşe başladı kâfir böyle bir bir
Didi Esved azâb indi ne tedbîr
1521. Diyüp ķaçmaķ göründi askere iş
Tağıldılar gözedilmeyüben iş
1522. Revân taş dahı yaġmur gibi yağdı
Ķaçanlarun atı başını yıġdı
1523. Tolu gibi dökülüp seng-i siccįl
Hezârân yapraġıdur san ehl-i siccįl
Yine Hz. Peygamber (a.s)’ı metheden ifadeler arasında şu beyitlere yer vermiştir (Ay:
2007: 377):
1686. Budur ol şâh-ı taht-ı kâbe kavseyn
Ki oldı menzil ana kâbe kavseyn
Beyitte geçen “kâbe kavseyn” ifadesi aynıyla Necm sûresinin dokuzuncu âyet-i
kerimesinde geçmektedir. Tamlama aslında deyimsel bir ifadedir. Dilci müfessir
Zemahşerî’ye göre “kâb” mızrak, zira, adım, kulaç gibi kavramlarda olduğu gibi miktar
ifadesidir (Zemahşerî, 1407: 419). “Kavseyn” ise yayın iki tarafı anlamına gelmektedir.
“Kâbe kavseyn”, bir terkip olarak yayın iki ucu kadar mesafedeki yakınlaşmayı ifade eder ki
Allah Resul’ünün vahiy meleği Cibrîl ile şüpheye mahal kalmayacak kadar yakınlaştıklarını
göstermektedir. Şâir Münîrî, bu ibâreyi övgü sadedinde pek çok kere kullanmaktadır. Öyle
anlaşılıyor ki, Hz. Peygamberin (a.s) manevi derecesinin yüksekliğinin bir göstergesi olarak
değerlendirmektedir.
Bu tamlamayı Münîrî Hz. Peygamberi övgü bağlamında başka yerlerde de
kullanmaktadır (Çorak, 2010: 381, 421, 422):
2546. Zihî sultan-ı milk-i kâbe kavseyn
Ki seyrangahı oldı kâbe kavseyn
193. Hidâyet şem’i olup rehber-i dil
Serîr-i kabe kavseyn oldı menzil
217. Yetim-iken adum sultân-ı kevneyn
İdüp kıldu emîr-i kabe kavseyn
1947. Makâm-ı hışmeti fesbirdür alā
Ki yoķdur enbiyāda andan alā
Münîrî bu beyitlerde öncelikle Allah’ın Hz. Peygambere “fasbir” (sabret) şeklindeki
hitâbına yer veriyor. Bu hitap şekli Kur’ân-ı Kerîm’de on bir âyet-i kerimede geçmektedir
(Hûd, 11/49; Tâhâ, 20/130; Rûm, 30/60; Gâfir, 40/55, 77; Ahkâf, 46/35; Kâf, 50/39; Kalem,

Sayfa | 255

Recep Orhan ÖZEL

68/48; Meâric, 70/5; Müddessir, 74/7; İnsân, 76/24). Âyet-i kerîmelerde sözlü ve fiili olarak
müşriklerin eziyetlerine maruz kalan Hz. Peygamber manevi yönden takviye edilmektedir.
Yine bu âyet-i kerîmelerden birinde Hz. Peygamber “ulü’l-azm” olarak nitelenen
peygamberlerin önde gelen özelliğinin sabır olduğu ifade edilmiştir (Ahkâf, 46/359). Zira
“ulü’l-azm” tabiri ilâhî görevi ifâ ederken ciddiyet, sebatkâr ve sabırlı olma manalarını
içermektedir (Zemahşerî, 1407:313). Müfessirlerden bazıları bütün peygamberlerin ulü’lSayfa | 256
azm olduğunu söylerken bir kısmı ise bazı peygamberlerle sınırlandırmaktadır (İbn Atıyye,
1422: 157). Ancak şâirimiz bu yönüyle Hz. Peygamberin makamını en yüksekte
görmektedir.
1948. Olupdur mazhar-ı Yâ sîn ü Tā hā
Neçündür sîn ile yâ yâħû Tâ hā
Bu beyitlerde Hz. Peygamber (a.s), “Tâhâ” ve “Yasîn”in kendisinde tezâhür ettiği zat
olarak övülmektedir. Hurûf-ı mukattaa olarak da ifade edilen bu harfler 29 sûrenin başında
yer almaktadır. Adını bu harflerden alan Tâhâ ve Yâsîn sûreleri de bu sûreler içinde yer
almaktadır. Bu harflerin dikkat çekme manası ifade ettiğini söyleyenler olduğu gibi bazı
anlamlar yüklemeye çalışanlar olmuştur. Nitekim Mâverdî, “Tâhâ” ifadesi için sekiz farklı
yoruma yer vermektedir. Bu manalardan bazılarına göre “Tâhâ”, Hz. Peygambere yönelik
ilâhî bir hitaptır. Bu bağlamda tefsirlerde “Namazda her iki ayağını yere bas”, “Kalbini
korkudan, ümmetini şirkten tathîr et (Mâverdî, ts.: 393)”, “Ey ümmetin şefaat umduğu
merci, mahlûkâta yol gösteren (Râzî, 1420:6)” anlamına gelmektedir. Yine Râzî’nin güvenilir
bulmadığı bir görüşe göre “tı” ve “he” harflerinin ebced değerine binâen Tâhâ, “Yâ eyyühe’lbedru” anlamına gelmektedir (Râzî, 1420: 7). “Allah Resûlünün bir ismi (Bursevî,
1127:361)” gibi yorumlar söz konusu olmuştur. “Yâsîn” ifadesi için de “Ey âl-i Muhammed”,
“Ey beşerin efendisi”, “Allah Resûl’ünün bir ismi” gibi yorumlar yapılmıştır (Kurtubî, 1964:
4).
Şu beyitler de yine âyetlerde geçen kelimelerden iktibas yoluyla oluşturulmuştur:
1859. Felek okurdı dâyim inyekâdü
Ki anunçün didi Haķ inyekâdü
Bu beytin iki mısraında da kullanılan “inyekâdü” kelimeleri Kalem sûresinin 52. ve son
ayetinde yer alan âyet-i kerimeden iktibas edilmiştir. Âyet-i kerîme müşriklerin Hz.
Peygambere duydukları kin ve nefretle onu adeta gözleriyle devirmek istediklerini ifade
etmektedir. Kaynaklarda Kureyş’in Hz. Peygambere nazar isabet ettirmek istediği ancak
Allah’ın kendisini bundan koruduğu da nakledilmektedir. Hasan Basrî’den nazara karşı
okunacak bir âyet olarak da değerlendirilmiştir (Zemahşerî, 1407: 597; İbn Kesir, 2000:
201). Şâir Münîrî de bu âyet-i kerimenin Hz. Peygamber için manevi ve ilahî bir koruma
olarak değerlendirmiş olmalıdır. Feleklerin “inyekâdü” okuması ile ilgili tefsir literatüründe
bir bilgiye rastlayamadık. Ancak özellikle tasavvufi literatürde feleklerin Allah Resul’ü
hürmetine yaratıldığı anlayışı güçlü bir şekilde benimsenmektedir. Tasavvufî telakki ve
kültürünü yoğun bir şekilde beyitlerine taşıyan Münîrî, söz konusu anlayışa işaret etmiş
olabilir.
1944. Elem neşrah dil-i pâk-i nişânı
Hatt-ı innâ fetahnâ tîğ-ı şânı
Birinci mısra, İnşirâh sûresinin birinci âyetinden iktibas edilmiştir. Ayet-i kerimede
geçen “şerh-i sadr” ifadesi daha ziyade manevi düzlemde anlaşılmıştır. Buna göre Allah (c.c)
risâlet görevi karşısında karşılaşılan sıkıntı ve üzüntülere karşılık ferahlık ve rahatlama
bahşetmiştir. Buna göre şerh-i sadr ifadesi Hz. Peygamberin gönlünün ferahlatılması veya
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vahiy bilgisiyle donanması anlamına gelmektedir (Beydâvî, 1418: 321). Bununla beraber
bazı tefsirlerde Hz. Peygamberin kalbinin yarılıp, iman ve ilimle doldurulması şeklinde
rivayet edilen hissî/maddî bir mucize ile de ilişkilendirilmiştir (Süyûtî, ts: 548; İbn Kesir,
2000: 429). Bu rivayetlere göre şerh-ı sadr, şakk-ı sadr anlamına gelmektedir. Münîrî,
birinci mısrada “dil-i pâk-ı nişânı” ifadesi ile “elem neşrah”ın Hz. Peygamberin kalbinin
temizlenmesine işaret etmektedir.
İkinci mısra ise Fetih suresinin ilk ayetinde yer alan “Sana açık bir fetih nasib ettik”
âyetinden iktibas edilmiştir. Hz. Peygambere ve müminlere zafer müjdesi niteliğindedir.
Öyle ki Fetih sûresinin bu âyet-i kerîmeleri ecdadımızın cenk meydanlarında taşıdıkları
sancaklara işlenmiş ve askerlerimiz için de cesaret kaynağı olmuştur (Akpınar, 2004: 227).
5014. Özidür hel etâ tahtına mâlik
Tufeyli olsa tan mıdur memâlik
5095. Olupdur lâ-fetâ illâ Alî şân
Ki itmişdür Aliyy-i hel etâ şân
Münîrî bu mısraları Hz. Ali’yi övgü bağlamında serdetmektedir. Bu vesile ile İnsân
sûresinin başında yer alan “Hel etâ” ifadesini iktibas etmektedir. Münîrî’nin “hel etâ” ile
maksadını daha iyi anlayabilmek için İnsân suresinin sekizinci âyet-i kerîmesinin sebeb-i
nüzulünü bilmek gerekmektedir. İbn Abbas’tan nakledildiğine göre Hz. Ali (r.a), bir gece bir
miktar arpa mukabilinde hurma bahçesi suladı. Sabah olunca iş karşılığı aldığı arpayı aldı
ve üçte birini öğütüp yiyecek bir şeyler yaptılar. Yemek hazır olunca bir yoksul geldi ve
hazırladıkları yemeği ona sundular. Sonra arpanın kalan bir kısmını öğütüp yemek yaptılar.
Bu defa da bir yetim geldi ve onu doyurdular. Son kısmını da öğütüp yemek yaptılar. Bu
yemek pişince bu sefer müşriklerden bir esir gelince ona verdiler ve o günü aç geçirdiler.
İşte bunun üzerine İnsan suresinin “Onlar ki sevdikleri yiyeceklerden yetime, miskine ve
esire yedirirler” âyet-i kerîmesi nazil oldu. (İbnü’l-Cevzî, 1422: 377) Şâirimiz, “Özidür hel
etâ tahtına mâlik”, “Ki itmişdür Aliyy-i hel etâ şân” ifadeleri ile İnsân sûresinin Hz. Ali’nin
fazileti ile olan münasebetine değinmektedir.
Bazı iktibaslarda iktibas yapılan âyetlerin kendi bağlamından koparıldığı görülmektedir
(Ay, 2007: 318):
1946. Nihâli kum fe-enzir kaddidür râst
Ki hep işi gelür her kandese rast
Bu beyitte geçen “kum feenzir” ifadesi Müddessir sûresinin ikinci âyet-i kerimesidir. Hz.
Peygambere “Kalk ve insanları uyar” şeklinde açık tebliğe başlaması yönünde iki emir söz
konusudur. Ancak görüldüğü üzere âyet-i kerîme kendi bağlamından soyutlanarak iktibas
edilmiştir.
Bağlamından koparılan ancak sanat yönünden kullanılan bir diğer iktibas da şöyledir
(Ay, 2007: 495):
Ay alnı aydını şems-i duhâdur
Saçı ve’l-leyli yüzi ve’d-duhâdur
Bu beyitte de Divân edebiyatında çokça karşılaşıldığı üzere sûre isimleri olan “Leyl ve
Duhâ” kelimeleri teşbih unsuru olarak kullanılmıştır.
Münîrî, bunlardan başka yine şu beyitlerde de âyet-i kerîmelerde geçen kelimelerle
iktibaslarda bulunulmuştur:
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431. İdüben lutf-ı kerremnâ mükerrem
Benî Ādem azîz oldı mükerrem
1166. Yitisüp mâni-i nasrun min-allah
Necasi saha fursat virdi Allah (2. cilt)
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1201. Didi sıdkum bütündür bilür Allah
Resulullah iyitdi bes afa’llah
1651. Gidicek yümn ile ol rûh-ı sânî
K’olupdur mazhar-ı seb’a’l-mesânî (2. cilt)
2078. Ne bilsün sahbazun kadrini zağ
Ki bugün hazretidür sırr-ı mâzâğ (2. cilt)
411. Kılup teşrîf levlâk ile eşref
Le’amrük tâc ile kıldı müşerref (2. cilt)
2.2. Kur’ân Âyetleri İle İktibasta Bulunması
Münîrî bazen de müstakil âyetler şeklinde iktibaslarda bulunmuştur. Bunların örneği de
şu şekildedir:
1586. Nihâl-i kum fe-enzir ķad kıyāmet
Şeh-i kevneyn sultân-ı kıyāmet
2962. İdüp gülzâr-ı bâġ-ı kum fe-enzir
İderdi seyr serv-i kum fe-enzir
1212. Kureys irmişken i’caz ile buna
Resul okıyırak k’irisdi buna
Efera’eytümü’l-lâte ve’l-uzzâ
Vemenâte’s-sâlisete’l-uhrâ (2. cilt)
82.

Demidür k’ola hayrânun mih ü kih
Ki sübhanellezî esrâ biabdih

83.

rübdür sırr-ı ikra bi’smirabbik
Livâ-yı kadri göklerden öte dik (2. cilt)

1369 Revan hazretleri olup güher-riz
Okıdı su gibi bu ayeti tiz
İnnellezîne âmenû ve amilu’s-sâlihâti kânet lehüm cennâtü’l-firdevs (2. c)
1463 Müebbed âar içinde kalma zâhir
Ki didi ol Habîb-i Hakka sâhir
1464 Diyüp yâ leyteni küntü türâb ol
Yine dûzahda anca sağ eger sol (2. cilt)
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3926 Kadem rence kılup Yesrib zemine
İrildi rahmeten lil alemîne
Münîrî, bazen de vezin durumu gözetmeksizin âyet-i kerîmeleri beyitlere ilave
etmektedir:
5932. Bir âvâz irdi sem’ine key ince
Telaffuz böyle olundı irince
ِ
ك فاطا رِهر
ك فا اك اِرب اوثِياابا ا
اَي ايُّ اها ال ُْمدثُِر قُ ْم فاانْذر اوارب ا
6755. Didi bu âyet oldı sana vahy ol
Revân oldı diyüp işde mucid ol
ِ
ي
اوانْذر عا ِش اريتا ا
ك االاقْ اربِ ا
2.3. Dolaylı ve İşaret Yoluyla İktibas
Şâir Münîrî her zaman birebir iktibaslarda bulunmaz. Bazen de âyet-i kerimelerdeki
ifadeler, manen aktarmakta veya telmihlerde bulunmaktadır.
160. Olup bâb-ı nübüvvetde ketebe
Yazıldı adı her suff u kitaba
4082. Yapış habl-i metîne olma gümrâh
Dilersen vararaķ olmaya güm râh
358. Görinen kâf u nûndan evvel oldur
Kıyām anundur âħirine oldur
1081. Nebimüzi bizüm saya bari
Ayan İncil ile bildürdi Bârî (2. cilt)
2163. Dem-i şakku’l-kamerden di Münîrî
Ki yani neyledi bedr-i münîri (2. cilt)
4690. Mesîhem bir Resûli mustılarven
K’umaram ümmetinden olmağa ben (2. cilt)
Sonuç
Amasyalı Münîrî, literatürde bilinen en uzun manzum siyer-i nebîyi kaleme almıştır. Bu
tebliğde şâirin hacimli eserini oluştururken Kur’ân’ı yoğun bir şekilde kaynak olarak
kullandığı görülmüştür. Bu bağlamda Münîrî, Kur’ân’dan kelime bazında iktibaslar yaparak
beyitleri içine serpiştirmiştir. Bunun yanında doğrudan cümle ve müstakil âyetlere de yer
verdiği olmuştur. Ayrıca mana yoluyla Kur’ân âyetlerine uygun beyitler de serdetmiştir. Bu
durum Münîrî’nin sanatçı kişiliği yanında iyi bir Kur’ân kültürü ve tefsir birikimine de sahip
olduğunu da göstermektedir. Nitekim bazı beyitlerdeki iktibasları anlayabilmek için tefsir
literatürüne âşinâ olabilmeyi gerektirmektedir. Öte yandan cinası zengin bir şekilde
kullanan şâirimiz, dini birikim ve Kur’ân kültürü ile güçlü dil ve üslup yeteneğinin
birleşiminin güzel bir örneğini bizlere sunmuştur.
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Özet
Türk şiirinde kuşak adlandırmaları toplumun tamamına tesir eden büyük siyasi
olayların, edebi dönemlerin, manifestoların, poetik metinlerin dışında on yıllık zaman
dilimleriyle açıklanmıştır. Servet-i Fünun Edebiyatı, Fecr-i Âti Topluluğu, Garip Akımı,
Toplumcu Kuşak, II. Yeni, 12 Mart Romanı, 1980 Şiiri gibi adlandırmalar bu türdendir.
1980 kuşağından sonra 90 ve 2000 kuşağı adlandırmaları da edebiyat ortamlarında
kabul görmüştür. On yıllık adlandırmaların sonuncusu ise 2000 kuşağıdır. Türk şiirinde
2000’li yılların başından itibaren şiir yayımlayan şairlere böylesine genel bir ad
veriliyor olsa da bu kuşak içerisinde şiirini olgunlaştıran ya da akademik disiplinle bu
kuşağı yorumlayanlar tesiri henüz güçlü bir biçimde görülmüş olmasa da Neo-epik Şiir,
Soylu Yenilikçi Şiir, Felsefi Şiir, Çok Sesli Şiir gibi adlandırmalarla şiir manifestoları
ortaya koymuşlardır. Bu bildiride hayatı ve eserleri hakkında bir değerlendirmede
bulunduğumuz Atakan Yavuz, doksanlı yıllarda şiire başlamış ancak ilk şiir kitabını
2000’li yılların hemen başında yayımlamıştır. Adı geçen şiir anlayışlarından herhangi
birisine dâhil değildir. Kendi deyimiyle imgeci şiir yazan Atakan Yavuz, kuşağı
içerisinde nispeten daha az şiir yayımlamasıyla imgeci tutumun zorluğunu gösterir.
Bildiri kapsamında Atakan Yavuz’un hayatı, şiiri ve şiir dışında kaleme aldığı çalışmaları
hakkında bilgi verilecektir. Yavuz’un biyografisi ve kendisine kaynaklık eden isimler
hakkındaki bilgi şairin kendisiyle yaptığımız görüşmelerden derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuşak, 2000 kuşağı, Türk şiiri, biyografi.
Abstract
The names of generations in Turkish poetry have been explained with ten-year periods
of time except for the great political events, literary periods, manifestos, poetic texts
that affect the whole society. The name of the Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Garip, Socialist
Poetry, II. Yeni, Poety of 1980 are of this kind. After the 1980 generation, 90 and 2000
generations were accepted in the literature. The last denotation of decennary ise 2000
generation. Poets who published poems in Turkish poetry since the beginning of 2000s
are given a general name. However, those who wrote poems in this generation or who
interpreted this generation academically, showed poetry manifestos with
nomenclatures such as eo-epik Şiir, Soylu Yenilikçi Şiir, Felsefi Şiir, Çok Sesli Şiir.
However, they cannot be said to be effective. In this paper, Atakan Yavuz, who made an
assessment about his life and works, started his poetry in the nineties, but he published
his first poetry book in the early 2000s. He did not participate in any of these poetic
approaches. He says that he is writing imaginary poetry. Atakan Yavuz shows the
difficulty of the imaginative attitude by publishing relatively less poems within his belt.
In this paper, the life, poetry and other books of Atakan Yavuz will be evaluated. The
poet gave us information about himself.
Keywords: Generation, belt of 2000, Turkish poetry, biography.
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Giriş
Türk şiirinde kuşak adlandırmaları toplumun tamamına tesir eden büyük siyasi
olayların, edebiyatın öz ve biçiminde değişikliğe meydan veren edebi dönemlerin,
manifestoların, poetik metinlerin dışında on yıllık zaman dilimleriyle açıklanmıştır. Serveti Fünun Edebiyatı, Fecr-i Âti Topluluğu, Garip Akımı, Toplumcu Kuşak, II. Yeni, 12 Mart
Sayfa | 264 Romanı, 1980 Şiiri gibi adlandırmalar bu türdendir. 1980 kuşağından sonra 90 ve 2000
kuşağı adlandırmaları da edebiyat ortamlarında kabul görmüştür. On yıllık adlandırmaların
sonuncusu ise 2000 kuşağıdır. Türk şiirinde 2000’li yılların başından itibaren şiir
yayımlayan şairlere böylesine genel bir ad veriliyor olsa da bu kuşak içerisinde şiirini
olgunlaştıran ya da akademik disiplinle bu kuşağı yorumlayanlar tesiri henüz güçlü bir
biçimde görülmüş olmasa da Neo-epik Şiir, Soylu Yenilikçi Şiir, Felsefi Şiir, Çok Sesli Şiir gibi
adlandırmalarla şiir manifestoları ortaya koymuşlardır. Bu bildiride hayatı ve eserleri
hakkında bir değerlendirmede bulunduğumuz Atakan Yavuz, doksanlı yıllarda şiire
başlamış ancak ilk şiir kitabını 2000’li yılların hemen başında yayımlamıştır. Adı geçen şiir
anlayışlarından herhangi birisine dâhil değildir. Kendi deyimiyle imgeci şiir yazan Atakan
Yavuz, kuşağı içerisinde nispeten daha az şiir yayımlamasıyla imgeci tutumun zorluğunu
gösterir. Bildiri kapsamında Atakan Yavuz’un hayatı, şiiri ve şiir dışında kaleme aldığı
çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. Yavuz’un biyografisi ve kendisine kaynaklık eden
isimler hakkındaki bilgi şairin kendisiyle yaptığımız görüşmelerden derlenmiştir.
Atakan Yavuz, 1974’te Tokat’ta doğdu. Tarım Kredi Kooperatiflerinde işçi statüsünde
memur olan babasının görevi dolayısıyla ilköğrenimini civar şehirlerde tamamladı. Sinop
Ayancık ve Amasya’da öğrenim gördü. Diyarbakır ve Ankara Çevre Sağlık Liselerinde
eğitimine devam ettikten sonra İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde bir
yıl okudu ancak daha sonra aynı üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1999’da
mezun oldu. Mezuniyetin ardından başladığı memuriyetinden istifa ederek bir yıl
Londra’da, takip ettiği İsmet Özel, Cemal Süreya gibi yabancı dil bilgisi güçlü şairlerin iyi
birer sanatçı olmalarını ve şairliklerindeki iktidarın buradan geldiğini düşünerek, dil
okuluna katıldı. Yurda dönüşünde çevre sağlık memurluğu ve sekiz yıl sürecek olan maliye
memurluğuyla maişetini kazandı. 2012’den 2018’e kadar memurluk hayatını Başbakanlık
Basın Yayın Genel Müdürlüğünde basın müşaviri olarak sürdürdü.
Kitaplı bir evde büyüyen Atakan Yavuz, babasının klasik tarzda yazdığı şiirlerini duyarak
ilk edebiyat terbiyesini aldı. En moderni Faruk Nafiz Çamlıbel üslubunda olan bu şiirlerden
çabuk uzaklaşan Yavuz, Sezai Karakoç’u “İnci Dakikaları” şiiriyle tanıyarak kendisine yol
açacak şiir zevkini edindi. Ondaki şiir okuma ve sanat üretimi üniversite yıllarında esaslı bir
biçimde başladı. İlkin sol düşünceye mensup yazar ve sanatçıların kitaplarıyla başlayan bu
okuma serüveni Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve İsmet Özel okumalarıyla devam etti. Bu
şairleri tanıdıkça II. Yeni şiirinin kendisine hafif kaldığını gören Atakan Yavuz bu şiirin
“meselesiz” bir şiir olduğunu iddia etti. Ancak, şiir estetiği bakımından bu şairlerin tesiri
altında kalmış olsa da bugün İsmet Özel’den uzak durduğunu, dünyayla uzlaşan bir hayat
yaşadığını itiraf ederek, dile getirdi. Dünyayla uzlaşmanın bir diğer adının fatura, taksit
ödemek, kredi çekmek olduğunu hatırlattı. Ancak, Yavuz’daki İsmet Özel tesirinin daha ileri
aşamalarda olduğu görülür. Üniversite yıllarında Özel şiiriyle olan derin irtibat Yavuz’u,
dünya görüşlerinden tamamen uzaklaştırmıştır. Sağ ve sol düşüncelerle mesafeli olmuştur.
Şiirin yanında Kemal Tahir ve Cemil Meriç’in yazdıklarının da kendisine kaynaklık ettiği
burada hatırlatılmalıdır.
Her sanatçının yazma gerekçesi olduğu gibi Atakan Yavuz’un da okurluğunu sağlama
almak için yazma ihtiyacı hissettiğini belirtmemiz gerekmektedir. Şairin bu yolla, özel hayat
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Mustafa Oral’ın editörlüğünde yayımlanan bir edebiyat dergisinde “Aslında Çocuktur
Uçan Uçurtma Değil” başlıklı ilk şiirini yayımlanmıştır. Bu şiir ilk kitabına da girmiştir.
Atakan Yavuz ilk kitabı Kunduz Dersleri’ne girecek şiirlerinin tamamına yakınını Kırkayak
dergisinde yayımlamıştır. Kunduz Dersleri, şair Londra’da iken çıkmış, (Şule Yayınları, Sayfa | 265
2001, II. Baskı, Ebabil Yayınları, 2017) kitabını, yayımlanmasından altı ay sonra görmüştür.
İlk kitaptan sonra uzunca sayılabilecek bir zaman diliminin ardından, kendisi bunu
memuriyetin meşgalelerine bağlamaktadır, 2014’te ikinci şiir kitabı Bakış Talimi’ni
yayımlamıştır. Kendi şiirini “imgeci buluşçu şiir” olarak tanımlayan Atakan Yavuz, bu şiirin
yazılmasındaki zorluğa atıf yaparcasına yılda ortalama üç şiir yayımlayabilmiştir. İkinci şiir
kitabından sonra Gerçek Hayat dergisinde portre yazıları yazmış, çeviriler yapmıştır.
Atakan Yavuz’un şiir dışında telif eserlerini deneme sahasında verdiği de görülmektedir.
Hata Günlüğü (İzdiham Yayınları, 2015) ve İyiler Asla Ölmez (İzdiham, 2017) isimleriyle iki
deneme kitabı kaleme alan Yavuz, bu türde sebat edişini yazma tutkusu ile açıklamaktadır.
Şiirin, sanat üretiminde her zaman akan bir damar bulmadığını, denemenin ise edebiyatın
içerisinde kalarak serbestlik duygusu yaşattığını düşünmektedir. Denemenin, şiirle olan
akrabalığını da dile getirmektedir. Deneme onun için gündelik hayat ve eşya ile ilgili en
serbest alandır.
Şiir ve deneme kitaplarının dışında Atakan Yavuz, Cenap Şehabettin hakkında bir de
monografi yazmıştır. Ebabil Yayınları’nın şair biyografileri serisinden bir kitap olmak üzere
hazırlanan Görülmeyen Modern Cenap Şehabettin (2017) kitabı, Atakan Yavuz’un, Türk
edebiyatının önemli dönemlerinden biri olan Servet-i Fünun’a dair ilgisinin bir sonucudur.
W. Benjamin’in bir alanı uçakla görmekle yürüyerek görmek arasındaki farkına atıf yaparak
Servet-i Fünun’u yürüyerek görmek istediğini belirtmiştir.
Şiir
Atakan Yavuz’un poetikasını yazdığı şiirlerden ve söyleşilerinden çıkarabiliriz. Dergâh
dergisinde yayımlanan orta sayfa sohbetinde “Bir şeyin güzelliğini hakkıyla görmek,
savunmak için şiire varırız.” demektedir. Şiirin bilgisini dünya bilgisi üzerinden
karşılaştıran Yavuz, şiirin bir dünya görüşü değil bir âlem tasavvuru olduğunu dile
getirmektedir. Bu sözlerini rasyonalite ve feraset okumasıyla sürdürmektedir: “Dünya,
sahip olanlara bir görüş verir. Oysa şiirin bilgisi feragat etmenin bilgisidir aynı zamanda.
Şiir bir dünya görüşü değil âlem tasavvurudur. Rasyonalitenin açtığı değil şiirin açtığı
pencereden kaynağa doğru okursak aklın, dünyanın, aslında atları bir yere bağlamak, sezgi
yani ferasetin ise atları serbest bırakmak olduğunu görürüz.”1 Genelde son mısrayı bularak
şiire başladığı, bitişin şaşırtıcı ve çarpıcı olmasını arzuladığı da bilinmektedir. Şiiri, kendisi
için insan kalmakla eşdeğer gördüğünü ifade etmektedir: “Şiir yazmamızı köstekleyen
sebeplerle insan kalmamızı engelleyen sebepler aynıdır aslında. Bu yüzden benim için şiir
yazmakla insan kalmak aynıdır. İnsan, sevdiği işi yaparak insan kalabilir.”
Atakan Yavuz’un “liste” başlığı altında yayımladığı şiirleri de bulunmaktadır. Okuma
listesi, alışveriş listesi, eşya listesi. Bu listeler, Atakan Yavuz’un şiirle direndiği, muhalefet
ettiği dünyayı işaret etmektedir. Oysa Yavuz, liste yapmanın bir çaresizlik alameti olduğunu
söylemektedir. Bir büyüklük karşısında duyulan korku ve çaresizlik burada
kastedilmektedir. Onun şiirinde eşyanın hakikati dediğimiz metafizik âlemin manzaraları
Bu mülakatın tam metnine izdiham.com sitesinde, “Fatma Şengil Süzer’in Atakan Yavuz İle Yaptığı
Mülakat” başlığı ile erişmek mümkündür.
1
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da bulunmaktadır. Ancak, eşya modern zaman için hesaplaşılması gereken bir yükten öteye
geçemez bu şiirde. Eskiden eşyaların üzerine konan dantelaların eleştirel bir mesafe
olduğunu iddia eden Atakan Yavuz bunu “hicap” kelimesiyle karşılamaktadır. “Her eşya aynı
zamanda bir hayat tarzı ve devamında düşünme şekli de dayatır. Matbaa özel kütüphaneleri,
özel kütüphaneler seçkinciliği üretir. Tıpkı badem çiçeklerinin vakar ve fanilik duygusunu,
kuş saraylarının inceliği telkin etmesi gibi. Köşe minderine yaslanıp düşündüğünüz şiirle,
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kanepeye uzanıp düşündüğünüz aynı olmayacaktır. IKEA koltuğunu saymıyorum bile.”
(Süzer: E.T. 14.11.2018) sözleriyle eşyanın şiirle ve düşünme biçimiyle ilişkisine yorumlar
getirmektedir. Tercih edilen eşyanın tercih edilmek zorunda bırakılan bir hayat tarzı
getirdiği bu ifadelerde görülmektedir. Atakan Yavuz, eşya tercihlerinin ne türden
dönüşümler yaşattığını dile getirirken divan edebiyatının bugün neden okunmadığıyla ilişki
kurmaktadır: “Biz zannediyoruz ki Divan Edebiyatı ağdalı dili sebebiyle okunmuyor. Oysa
sadeleştirilmiş olanları da okunmuyor. Dilleri değil seçtiğimiz hayat tarzıdır onları okunmaz
kılan.” (Süzer: E.T. 14.11.2018)
İkinci şiir kitabı Bakış Talimi için, 90 Kuşağı’nın bir başka önemli şairi Şeref Bilsel şunları
söylemektedir: “Zaman zaman aklıma gelir, şairlerin şiir üzerine söyledikleri. ‘Şair, ata
koşumsuz binendir.’ der Atakan Yavuz. Şimdi yıllar sonra onun ikinci şiir kitabı elimizde:
Bakış Talimi. Şiirler yükünü doğrudan hayattan alıyor. Aşktan başka giyecek temiz gömleği
kalmamış bir şairin yer yer geçmişe göndermelerde bulunarak, isyan duygusunu diri
tutarak kaleme aldığı rafine şiirler eşlik ediyor bizlere. Rafine, evet; eşyaya ve olaylara
yönelen inceltilmiş bir bakış, bu incelik içinde insanı ve şimdiki zamanı modern dünyanın
araçlarına karşı kuşatmaya doğrulmuş bir duyarlılık. Şiirlerin başat özelliğinden biri
mısraların, sesten ödün vermeden farklı anlam katmanlarına doğru açık tutulmuş olması.
Bu açıklık, gündelik hayat içinde, kendi varoluşuyla ilgili soruları eğip bükenleri içeriden
yakalıyor. Şiirler, okuyanın içinde yazılmayı sürdürüyor böylece. Bir uçurum kıyısından
geriye dönerek insanın o eski yerinde olup olmadığını araştıran dizelerin yoğunluğu, geç
kaldığımız yahut örselediğimiz duyguları açığa çıkartıyor. Bu bakımdan Bakış Talimi,
yeryüzünde tedirginliği, melâli ve yenilgiyi yanından ayırmayan insanın kendi şahsi
tarihiyle yüzleşmesinin kitabı olarak da okunuyor.” (Bilsel: Tarihsiz)
Atakan Yavuz şiirinde coğrafyanın yankılarını da okumak mümkündür. Amasya, şairin
hayatında büyük şehir İstanbul’un bir minyatürü hükmünde olmuştur. Ortasında geçen
ırmak, ırmak boyunca sıralanan yalılar onda bir şehir bilincini var etmiştir. Şehrin somut
değerleri Atakan Yavuz şiirinde imge biçiminde tezahür etmesinin yanında doğrudan
Amasya’nın mekân olarak başlıklarla şiirine taşındığı görülmektedir. “Merzifon’da Gün
Batarken” şiiri buna açık bir örnektir:
Alıcın dibinde uyandım
dedim, bak serçeler hâlâ buralı
Tas tas gömdüm başımı kurnalara
peşkirle günahını aldım yüzümdeki kuşların
Tohumun gerinmesi kuşkusuz benden yana
yeni gelinlerin yağmur sevinci
vaktin güz ilâvesini çıkaran çınar
merzifon’da gün batarken
başkent değiştiren faytonlar. (Yavuz, 2014: 24)
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Deneme
Atakan Yavuz’un iki deneme kitabı bulunmaktadır. Hata Günlüğü ve İyiler Asla Özür
Dilemez isimleriyle yayımlanan bu denemeler Atakan Yavuz şiirinin düzyazıda görünür
kılınmasıdır. Burada, daha önce de bir vesile ile söz konusu ettiğimiz İyiler Asla Özür
Dilemez kitabına daha yakından bakmaya ve Yavuz’un denemelerinde hangi meseleleri ne
biçimde anlattığına odaklanacağız.
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19. asrın ikinci yarısından sonra dünyada batı eliyle var edilen yenilikler, bunlar
kültürden makinalaşmaya kadar pek çok sahada görülmüş, insanlık tarihinin artık eskisi
gibi olmayacağını da haber vermiştir. Modernizm, bu yeniliklerle eskiye ait ne varsa, dini,
insanı, değerleri, ahlakı, aileyi, kadını ve çocuğu, tabiata aykırı gelecek biçimlerde
şekillendirmiştir. Sınırsız tüketim, büyüme hırsı, petrol kuyularını zaptetme oyunları bizi
modernizmin iktisadî cephesiyle karşı karşıya bırakmıştır.
Söz konusu yazıda İyiler Asla Ölmez’in düşündürdüklerini burada tekrar hatırlatmak
istiyorum:
İnsan, gün geçtikçe dünya bulaşığı oluyor. Modern insan, doğumundan itibaren bu
bulaşık dünyada. Ona bulaştıkça sahte mutluluklar kuşananları bir yana bırakalım, asıl
keder yüklü olanlar bu bulaşığı temizlemek için teyakkuzdalar. Onlara, savaşların,
sömürgeciliğin, teknolojinin, çürümüşlüğün rengine bakıyor olmak ızdırap veriyor. Aynaya
değil sırra, zarfa değil mazrufa eğilen gözlerini bir daha başka tarafa çeviremeyecek
hâldeler. Yağmurdan sonra sokakların ortadan kalkmadığını onlar da görüyor. Çevrelerinde
günün adamları, zamanın çarkına su taşıyıp duruyorlar. İş yerlerinde, trafikte, bir AVM’de
sıra beklerken en medenî yüzlerini kuşananların aynı nezaketi bayram oturmalarında
annelerine, sofradan kalkarken eşlerine göstermedikleri bir dünyanın farkında olanlar,
modern insanın yükünü taşımak çilesindeler. Hayatlarında pazar alışverişine çıkmamış, bir
sahur gecesi sofra hazırlamamış, kutsal gecelerde komşusuna ikramda bulunmamış
diyetisyenler her geçen gün bize yeni zayıflama listeleri sunuyorlar. Çevremiz “yaşam
koçları”yla dolu. Büyüttüğü tek canlı, kedi-köpek olanlar bize çocuk nasıl yetiştirilir
nasihatları veriyor. Devlet, babaanneye maaş bağladı da bir nebze hafifledi yükü modern
annelerin. Kentin en gürültülü semtlerine dikilen bloklar bir mezar yeri kadar sun’i çimlerle
bize doğayla iç içe bir hayat vaat ediyor. Cümle kurarken, anadilimizden bir kelime bize
İngilizceden sonra geliyor. Zihin işleyişi yabancı bir dil üzerine kurulu olanlar, memleketin
geleceğinden, toplumun yapısından söz açıyorlar. Parmak sallayarak.
İyiler Asla Özür Dilemez’de kısa kısa yirmi sekiz deneme bulunmaktadır. Metinlerin, bir
şair elinden çıktığı cümlelerin çoğunun bir mısra kadar muhkem olmasından
anlaşılmaktadır. Denemelerin her biri, üzerine bir yazı kaleme getirilecek kadar derin bir
yoğunluğu taşımaktadır. Hata Günlüğü, bundan birkaç yıl önce yayımlandığında Türk
deneme edebiyatının son zamanlardaki sessizliğinin kırıldığına dair inancımız artmıştı.
Hem Atakan Yavuz’un denemeyle şahsî serüvenini genişlettiğine tanık olmuş hem de bugün
bir elin parmaklarını geçmeyen deneme yazarlığına güç verdiğini düşünmüştük. Son iki
kitabının, dergilerde düzenli yayımlanan şiirlerinin yanında, deneme türünde olması,
gelecekte de başka kitaplar okumamızın habercisi olduğu kanaatini bizde hâsıl etmiştir.
Tüm insanlığa ekmek götürdüğünü söyleyenlerle, o insanlığı ekmekten mahrum
bırakanların farklı kılıklara bürünmüş aynı kişiler olduğunu gören Atakan Yavuz,
denemelerini de buradan inşa etmeye başlamaktadır. Kitaptan bazı cümleleri alıntılayarak
deneme bahsini tamamlıyorum:
“Seyahat planı değil seyahat yapılacak.”
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“Özgürlüğün her istediğini yapabilme şeklindeki anlamının köleliğe teşvik amacıyla
tedavüle çıkarıldığı iddia edilecek.”
“Yandığını söyleyenlerin sesine değil, tenine bak.”
“Elimizdeki akıllı telefonları, bağımlısı olduğumuz diğer cihazları bir eski zaman
kahramanı görse bizi bir mitoloji figürüne benzetirdi daha çok. Hani şu yarısı insan, yarısı
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arasında sürüyor aslında.”
“Araba sürerken, bir AVM’nin kapısındaki güvenlik görevlisine doğru yürürken, kredi
kartını kasada kıza güvenle uzatırken bir savaşçıdan başka bir şeye benzemeyen bizler,
öyleyse neden eski savaşçılara, kahramanlara insanî kusurları konduramıyoruz?”
“Kent özgür kıldığı için huzursuz kılar insanı.”
“Çıkmaz sokaklar insanlığa demokrasinin hediyesidir. Lağım sularının –yoksulların
yaşadığı- sur dışına doğru serazat akıp gitmesi de.”
“Ne divan edebiyatı uzmanıyım ne dilbilimci. Ama ölü mısraların diri fikirler beslediğini
tecrübe etmek için yazdım bu satırları. Diri edebiyattan fikir beklenmez, hareket ya da değişim
–aksiyon- beklenir. An’ı yaşayan, hale teslim olan rüyadadır; başından geçenleri anlatması için
uyanmasını beklemek gerekir. Uyanan artık geriye bakarak anlatır.”
“Başını kaldırıp Cemile’ye bakarken ‘Bu yıl kirazların tadı olmayacak’ diyen kadınların bir
şiir cümlesi kurduğunu, şiirin de hikmetle/gelecekten haberlerle yoğrulduğunu o zaman
anladım.”
“Mesela siniyle gelen sofralardaki neşenin niçin bizi terk ettiğini anlamak için masanın
tarihine bakmak, ortada ‘sofra’ dediğimiz madeni siniler kalmadığı halde neden hala
misafirleri sofraya davet ettiğimize, dilimizle eşyamız, dilimizle kalbimiz arasındaki mesafenin
giderken açılmasına…”
“Eskiden çocukları evden alıp okula götüren kölelere pedagog denirmiş. Nihayetinde ben
bir köle değilim; babayım.”
“Mutsuzluğun tek nedeni (…) 21. yüzyılın bir yere gidememe yüzyılı olduğunu; bütün
şehirlerin, bütün yolların teknolojinin algoritmaları sayesinde birbirine benzediğini; birer
rakama birer markaya indirgendiğini bilmezlikten gelerek hala bir yere gitmeye
çalışmamızdır.”
“Mutsuzluğun tek nedeni bir yere yerleşmeden uzaklara gidilebileceği vehmine
kapılmaktır.”
“Her sıkıntı çünkü ihtiyaca binaen gönderilir insana.”
Atakan Yavuz’un denemeleri arasında farklı bir değerlendirmeyi hak eden kitabı ise bu
alanda yazdığı son çalışması olan Dünyanın Rengi’dir. Deneme üst başlığıyla okurla buluşan
bu kitabın anlatıya yaklaşan bir cephesi de bulunmaktadır. Adından itibaren önceki
denemelerinde ele aldığı meselelerden bağımsız olmayan Dünyanın Rengi, otobiyografik
izlerin görüldüğü, şairin sanatın farklı türleri üzerinde yorumlar ve tespitler getirdiği bir
kitabıdır. Kitap “La rahate fiddünya” demenin bir başka hâlidir.
Biyografi
Atakan Yavuz’un Görülmeyen Modern Cenap Şehabettin adıyla yayımlanmış bir
biyografi kitabı bulunmaktadır. Ebabil Yayınları’nın şair biyografileri serisinden bir kitap
olmak üzere yazılan Görülmeyen Modern, Servet-i Fünun şiirinin önemli isimlerinden

2000 Kuşağı Şairlerinden Atakan Yavuz

Cenap Şehabettin’in hayatına ve şiirine, şiirinin Cumhuriyet sonrası şairlerine olan tesirine
sivil bir edebiyatçının bakışını ortaya koymaktadır. Eser, akademik bir çalışma olarak
görülemese de bir şairin, şiir sanatında derin izler bırakmış bir sanatçıyı değerlendirmesi
bakımından önemlidir. Atakan Yavuz, dönemin kaynaklarından faydalanmamış, ikinci elden
bilgileri karşılaştırarak, sağlamasını yaparak bir biyografi ortaya koymaya çalışmıştır.
Cenap Şehabettin şiirinin özellikle II. Yeni şairlerine olan tesirini tespit etmek üzerinden bir
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metin hazırladığı burada ifade edilmelidir.
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Özet
II. Bayezid, Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmed gibi
şair olan Sultan Bayezid, şiirlerinde Adlî mahlasını kullanmıştır. Şehzadelik dönemini
Amasya’da geçiren II. Bayezid, burada şairleri etrafından toplamış ve bir şiir meclisi
meydana getirmiştir. Saltanatı boyunca da şairlerle yakın ilişkiler içerisinde olmuş ve
pek çok şaire hamilik etmiştir. Bu nedenle XVI. yüzyılda yazılmış tezkirelerde Sultan
Bayezid devlet adamı, şair ve hami kimliğiyle ele alınmıştır. Sehî Bey, Latîfî, Âşık Çelebi,
Hasan Çelebi ve Beyânî tezkirelerinde II. Bayezid’in yaşam öyküsü için bir bölüm
ayırmıştır. Bu tezkirelerde, II. Bayezid’in yaşam öyküsünde Sultan’ın saltanatı ve
padişahlığının yanında şairliği de konu edilir. Şairlerin yaşam öykülerinde de II.
Bayezid’in karakteri, şairlerle olan ilişkisi ve kendisi için yazılan şiirlere yer verilir. Bu
çalışmada, XVI. yüzyıl tezkire müelliflerinin dilinden II. Bayezid’in hayatı, şairliği ve
hamiliği ilgili değerlendirmeler konu edilecektir. Padişahla ilgili kullanılan başlıklar,
sultanın yaşam öyküsünde bahsedilen konular, şiirlerinden örnekler, Sultan’a dair
övgüler, II. Bayezid’in diğer şairlerle ilişkileri ve onun için yazılan şiirler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Şair, tezkire, II. Bayezid.
Abstract
Bayezid II is the eighth sultan of the Ottoman Empire. Bayezid II is a poet like his father
Fatih Sultan Mehmed and he uses name “Adlî” in his poems. He spent the period of
principality in Amasya and gathered the poets around him and created a poetry
chamber. II. Bayezid was closely associated with the poets during his reign, and many
poets had patronized him. For this reason, the tezkires written in the 16th century
regarded him as a statesman, a poet and protector. Sehi Beg, Latifi, Aşık Celebi, Hasan
Celebi and Beyani separated a part for Bayezid II in their studies. In these biographies,
Bayezid II’s sultanate and reign is regarded with his poetry. Poets' life stories include
the character of the Sultan, his relations with the poets and the poems written for him.
In this paper, Sultan Bayezid’s life, poems and patronage will be discussed from 16th
century’s biograpy writers. The titles used for the Sultan, the topics mentioned in the
story of the Sultan's life, examples from his poems, praises for Sultan, Bayezid's
associations with other poets and poems written for him will be examined.
Keywords: Poet, biography, Bayezid II.

Giriş
II. Bayezid, Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahıdır. Babası, Fatih Sultan Mehmed gibi
II. Bayezid de şairdir. Şiirlerinde ‘Adlî mahlasını kullanan Sultan’ın Türkçe bir Divan’ı ve
Farsça şiirleri vardır. Bu nedenle tezkire müellifleri, eserlerinde II. Bayezid’i hem devlet
adamı hem de şair olarak değerlendirir. Herat ekolü olarak adlandırılan Ali Şir Nevâyî,
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Devletşah ve Câmî’nin tezkireleri, Osmanlı sahasında yazılan tezkireler üzerinde etkili
olmuştur. XVI. yüzyıl tezkire müellifleri, Herat ekolü tezkirelerde olduğu gibi eserlerinin
mukaddime bölümünde şiir ve şair üzerine değerlendirmelerde bulunduktan sonra,
eserlerinin bir bölümünü hanedan mensuplarına ayırır. XVI. yüzyılda yazılan yedi
tezkireden beşinde bu tertibin uygulandığı görülür (İsen vd., 2012: 7-8).
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Sehî, Latîfî, Ahdî, Hasan Çelebi ve Beyânî’nin tezkirelerinde sultan şairler ayrı bir
bölümde ele alınır. Âşık Çelebi, tezkiresinde sultanlar için bölüm ayırmasa da eserin
mukaddimesinde sultanların şairlikleriyle ilgili bilgi verir. Asrın son tezkiresi olan Künhü’lAhbâr’da ise şair sultanlar madde başı yapılmamış, yalnızca şairlerin yaşam öykülerinde
kendilerine yer bulmuştur.
Sultan II. Bayezid’in yaşam öyküsüne Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi, Hasan Çelebi ve Beyânî
tezkirelerinde yer verilir. Sultan’ın yaşam öyküsünün anlatıldığı bu bölümlerde tezkire
müellifleri, devrin siyasi ve kültürel durumu hakkında da bilgi verir. Osmanlı edebi
dünyasında hamilik sisteminin güçlü oluşu ve devlet adamlarının şairlerle olan ilişkileri de
tezkireleri sultanlar, hakkında bilgi sahibi olmak için önemli birer kaynak haline getirir.
II. Bayezid’in Yaşam Öyküsünün (Biyografisinin) Özellikleri
a. II. Bayezid için Kullanılan Başlıklar
Sehî Bey Tezkiresi’nde “Merhûm Sultân Bâyezîd” (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17), Latîfî
Tezkiresi’nde “Der Zikr-i Merhûm ve Magfûrun-Leh Hazret-i Sultân Bâyezîd” (Canım, 2000:
141), Âşık Çelebi Tezkiresi’nde “Sultân Bâyezîd Hân” (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 71), Hasan Çelebi
Tezkiresi’nde “Zikr-i Hazret-i Sultân Bâyezîd Hân” (Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 129),
Beyânî Tezkiresi’nde “Zikrü’s-Sultân Bâyezîd Hân İbnü’s-Sultân Mehemmed Hân EsSultânü’l-Azâm Mâlik-i Rikâbü’l-Ümeme’l-Mahsûs Be-Gâyeti’l-Meliki’l-Mecîdi’s-Sultân
Bâyezîd” (Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 13) başlıkları kullanılmıştır. Tezkirelerin tamamı,
Sultan’ın ölümünden sonra kaleme alındığı için bazı başlıklarda “merhum” ifadesine yer
verilmiştir.
b. Yaşam Öyküsüne Başlama Şekilleri
Tezkire müellifleri, Sultan Bayezid’in yaşam öyküsüne başlarken farklı yollar izlemiştir.
Sehî Bey ve Beyânî, sultanı tanıtmaya yönelik kısa bilgiler verirken; Latîfî, Sultan Bayezid’in
hamilik yönünü ön plana çıkarır. Âşık Çelebi ve Hasan Çelebi ise padişahı överek yaşam
öyküsüne başlar.
“Sultân Mehemmed ki Ebü’l-fethdür anun oglıdur. Tahallusın ǾAdlî itmişdür. ǾUlûmı tertîb üzre görmiş
fâzıl u kâmil eşǾârı vâfir zü-fünûn her fende mâhir ve ok ilminde ser-âmed mümtâz-ı tîr-endâz. Kendü
zamânında ol çekdügi yayı kimse çekebilmezdi.” (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17)
“Hicret-i nebeviyye Ǿaleyhi ekmelü’t-tehâyânun1 sekiz yüz seksen altısında izzet-i ikbâlle serîr-i
saltanata cülûs-ı bâ-iclâlleri müyesser oldukda ekber-i husûn-ı ehl-i küfr ü erbâb-ı fesâd kalǿa-i Belgrad
fethine teveccüh idüp feth ü teshîr olınmışdur.” (Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 13-14)
“Şâhân-ı ǾOsmâniyân içre pâdişâh-ı sâhib-velâyet ve Bâyezîd-i Bestâmî-fıtnat idi. Anlarun Ǿahd ü
Ǿasrında şuǾârâ ve fusehâ çok idi ve devr-i şerîflerinde nazm-ı leǾâli-intizâmdan bihter ü berter bir kâlâyı râyic yok idi.” (Canım, 2000: 141)

“Sultân Bâyezîd Handur ki eflâk-ı tabakat-ı selâtîn-i ǾOsmânîyânda felek-i sâmindür ve sâǿir eflâk hâvî
oldugı meşârif ü meşârıkı mutazammindür. Bir felek-i sevâbitdür ki nücûm-ı hüdâ ve rücûm-ı Ǿudâ olan
kevâkib-i selâtin-i Âl-i ǾOsmânun anda merkûz oldugı sâbitdür.” (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 71)

“Evvel-i huzarât-ı Ǿâliyât-ı sütûde-sıfâtun birisi dahı pâdşâh-ı Ferîdûn-meniş ve hakân-ı Sikender-dâniş
mihr-i sipihr-i saltanat u cihândârî mirǾat-ı cemâl-i bâ-kemâl-i hilâfet ü şehr-yârî Dârâ-yı maǿdelet1

En üstün selamlar ve dualar onun üzerine olsun.
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verziş ü raǿiyyet-perver hâkân-ı sitâre-seyr ve sevâbit-leşker Ǿunvân-ı menşûr-ı hilâfet fermân-fermâyı iklîm-i cûd u reǿfet sultân-ı sevâbit-sebât...” (Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 129)

c. Sultan’ın Yaşam Öyküsünde Bahsedilen Konular
Sultan Bayezid’in hayatı ve şairliği her tezkirede farklı oranlarda işlenir. Tezkire
müellifleri, Sultan’ın yaşam öyküsünde farklı noktalara odaklanmıştır. II. Bayezid’in Cem
Sultan’la yaşadığı taht mücadelesi yalnızca Sehî Tezkiresi’nde ele alınır. Latîfî, Âşık Çelebi, Sayfa | 273
Hasan Çelebi ve Beyânî taht mücadelesinden Cem Sultan’ın yaşam öyküsünde bahseder.
II. Bayezid’in tahta çıkışına üç tezkirede yer verilir. Hasan Çelebi ve Beyânî, Sultan’ın
tahta çıktığı H. 886 (M. 1481) tarihini kaydetmekle yetinir. Sehî Bey ise Sultan Bayezid’in
Cem Sultan ile taht mücadelesinden bahseder. Müellif, Sultan Mehmed öldükten sonra II.
Bayezid ile Cem Sultan’ın padişahlık için çekiştiğini belirtir. Allah’ın inayet ve yardımıyla
Sultan Bayezid’in tahta çıktığını, Cem Sultan’ın başını alıp kaçtığını ve Kâbe’yi ziyaret
ettiğini nakleder. Cem Sultan’ın Kâbe dönüşü yeniden Karaman’a gelip saltanat davası
güttüğünü ancak “nesne başarmadığını” ifade eder. (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17)
Müellif, bu mücadelenin ardından Sultan Bayezid tarafından Cem Sultan’a gönderilen beyte
ve Cem Sultan’ın cevabına yer verir:

Haccü’l-haremeynem diyüben da‘vi kılırsun
Bu saltanatı dünye içün bunca taleb ne

(İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17)

Sen bister-i gülde yatasın şevk ile handân
Cem hicr ile bâlîn idine hârı sebeb ne

(İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17)

Sultan II. Bayezid’in hem tahta çıkışı hem de tahttan inişi mücadele ile gerçekleşmiştir.
Tahta çıkarken kardeşi Cem Sultan’la mücadele eden padişah Osmanlı tahtı için oğlu
Selim’le de karşı karşıya gelir. Sultan’ın tahtı bırakması yalnızca Hasan Çelebi Tezkiresi’nde
anlatılır. Müellif, Sultan Bayezid devrinde uzun zaman bereket ve adaletin hâkim
olmasından sonra Sultan’ın saltanatının son yıllarında nikris (gut) hastalığı sebebiyle zayıf
düştüğünü bu nedenle de fitnenin uyandığını söyler. Sultan’ın kendisinin yerine oğlu Sultan
Ahmed’i veliaht kıldığını ancak Sultan Ahmed’in tedbirsiz davranması neticesinde devrin
ileri gelenlerinin kendisini saltanata uygun görmediğini belirtir. Bunun üzerine Kefe’de
bulunan Sultan Selim’in tahta çıktığını kaydeder. Sultan Bayezid’in oğlu Selim’in tahta
çıkmasının ardından Dimetoka’ya gitmeye niyetlendiğini ancak oraya ulaşamadan “riyâz-ı
rıdvân ve hadâ’ik-ı cinânı menzil eylediği”ni ifade eder (Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 130131).
II. Bayezid’in yaşam öyküsünde dikkat çeken önemli bir konu da Sultan’ın ilim
adamlarına ve şairlere verdiği değerdir. Sehî Bey, Sultan’dan “muhibb-i sulehâ vü Ǿulemâ şiǾri inşâya ve ehl-i maǾrifete mâyil” sözleriyle bahseder (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17).
Latîfî, Sultan’ın biyografisinde bu konuya oldukça ayrıntılı yer verir. II. Bayezid devrinde
“şuǾarâ ve fusehâ”nın çok olduğunu söyleyen müellif, Sultan’ın bu zümreye ihsanının bolluğu
sebebiyle onun devrinde herkesin değer ve rağbet görmek için şiir ve inşaya talip olduğunu
ifade eder (Canım, 2000: 141-143).
Âşık Çelebi de II. Bayezid devrinde şairlerin çokluğundan ve Sultan’ın cömertliğinden
bahseder. Sultan’ın devrinde “ǾUlemâ vü sulehâ ve Ǿaleviyyun u şuǾarâ”nın herkesten daha
seçkin olduğunu kaydeder (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 72).
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Hasan Çelebi, eserinde Sultan devrinde ilim adamlarının durumunu ve Sultan’ın
cömertliğini şu sözlerle ifade eder:
“Pâdşâh-ı mezkûrun -ǾAleyhi rahmetü’l- meliki’l-gafûr- Ǿulemâ vü sulehâ ve hünerverân-ı
şuǾarâya gayetde meyl ü ragbeti olup sâir-i havâkîn-i cihânun kalem-rev-i fermânında olan fuzalâyı zemân ve bülega-yı fesâhat-unvâna irsâl-i cevâǾiz ü ihsân ederler idi.” (Sungurhan, E.T.
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Beyânî de eserinde II. Bayezid devrinde salihlerin, âlimlerin ve şairlerin çeşitli hediye ve
ihsanlara, yüce mertebelere kavuştuğunu belirtir (Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 14).
Sultan Bayezid’in biyografisinde taht mücadeleleri ile şair ve âlimlerle olan yakınlığı
ayrıntılı biçimde işlenirken şairliği kısaca ele alınır. Sehî Bey, Sultan’ın mahlasının ǾAdlî
olduğunu söyler. Yaşam öyküsünün sonunda “eşǾâr-ı vâfir ve gazelliyatı mütekâsir”
ifadelerine yer verir (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 16-17). Latîfî, Sultan’ın şairlere gösterdiği
yakınlığı anlattıktan sonra Sultan’ın da şair olduğunu ilave eder. Bayezid’in ǾAdlî mahlasını
kullanmasının sebebini Sultan’ın “Kisra kadar adil bir Sultan olması” olarak açıklar.
Sultan’ın şiir söyleme konusunda hassas ve dikkatli, gazelde atalarından üstün ve şairler
arasında kusursuz olduğunu belirtir (Canım, 2000: 143). Âşık Çelebi, Sultan’ın “saltanat ve
memleket işlerinden sıkıldıkça saltanatın yüce kulesinden şiir vadisine tenezzül ettiğini”
söyler. Erbâbu’d-duveli mulhemûne2 ifadesi gereğince ‘Adlî mahlasını aldığını ve şiir
söylediğini ifade eder (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 72). Hasan Çelebi, Sultan’ın mahlasını “şâh-ı
raǾiyyet-perver ve şehenşâh-ı Ǿadâlet-güsterün mahlası ǾAdlîdür” sözleriyle kaydeder. Müellif,
Sultan’ın şairliği ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmasa da Sultan’a ait beyitlerden
önce “kelimât-ı belâgat simât” ifadelerine yer verir (Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 132).
Beyânî, II. Bayezid’in şairliğinden “nazm-ı revân-bahşa kudret-i tammı ve mahâret-i mâlâkelâmı var idi” sözleriyle bahseder.
II. Bayezid’i bölüm başı yapan tezkirelerde, Sultan’ın hayatının şairliğinden daha ayrıntılı
ele alındığı görülür. Sehî Bey, II. Bayezid’in kişisel özelliklerine, şair ve âlimlerle olan
ilişkisine ve Cem Sultan’la yaşadığı taht mücadelesine ağırlık vermiştir. Latîfî, Sultan’ın
hayatından ve şairliğinden ziyade âlim ve şairlerle olan ilişkisine odaklanır. Sultan’ın
Ahmed Paşa, Necâtî, Revânî, Zâtî, Câmî gibi şairlere verdiği in’am ve caizelerden söz eder.
Âşık Çelebi, Sultan’ın yaratılış özelliklerine ve şair ve âlimlerle olan ilişkisine yer verir.
Hasan Çelebi, Sultan’ın yaşam öyküsüne II. Bayezid’i uzun uzun överek başlar. Sultan’ın
saltanatının “adaletli bir dönem” olduğunu söyledikten sonra Sultan Selim’in tahta çıkma
sürecini ayrıntılı bir biçimde aktarır. Sultan’ın şairlere olan yakınlığından ve Mevlânâ
Câmî’ye gösterdiği cömertlikten bahseder. Beyânî, eserinde Sultan’ın tahta çıkış tarihine,
şairlerle yakınlığına, hatt sanatı konusundaki bilgisine ve şairliğine kısaca yer vermiştir.
d. Tezkirelerde Sultan Bayezid’e Atfedilen Şiirler
Tezkire müellifleri, eserlerinde Sultan Bayezid’in Farsça ve Türkçe şiirlerinden
örneklere yer verir. Sultan’ın şiirlerinden en fazla örnek veren Latîfî’dir.
Sehî Bey Tezkiresi’nde Sultan’a ait iki beyit bulunur. Müellif, beyitlerden birini Bayezid’in
Cem Sultan ile mücadelesini anlatırken nakleder. Diğer beyit ise bir gazelin matla beytidir:

Haccü’l-haremeynem diyüben da‘vi kılırsun
Bu saltanatı dünye içün bunca taleb ne

(İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17)

2

Devlet adamları ilhama mazhar olurlar.
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Matla:

Subha dek her gice iy hurşîd-ruh sen mâhdan
Niçe bir feryâd idem korkmaz mısın Allâhdan

(İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17)

Latîfî, Sultan’ın yaşam öyküsünde bir matla beytini ve bir şiirini aktarır:
Matla:

Ey suvâr-ı esb-i nâz olan rikâb-ı câna bas
Hüsn meydânı senündür ayagıun merdâne bas
ŞiǾr:

Cigerüm pâreledi hançer-i cevr ü sitemün
Sabrumun câmesini togradı mikrâz-ı gamun
Secde-gâh eyler idi KaǾbede mihrâb gibi
Kûyun içinde melek görse nişân-ı kademün
Çıkdı cân hasret ile ölmedigim budur lîk
Hükm ider cân yerine tende durup derd ü gamun
Ey gözüm gün yüzine karşu nice yaş dökesin
Ruhları tâbı ile kurıdı kalmadı nemün

(Canım, 2000: 144)

Tezkirede, Cem Sultan’ın anlatıldığı bölümde de Sultan’a ait iki beyte yer verilir:
Çün rûz-ı ezel kısmet olınmış bize devlet
Takdîre rıza virmeyesin böyle sebep ne
Haccü’l-haremeynem diyüben da‘vi kılırsun
Bu saltanatı dünye içün bunca taleb ne
(Canım, 2000: 146)
Âşık Çelebi, Sultan’a ait biri Türkçe biri Farsça iki beyit nakleder:

Ey suvâr-ı esb-i nâz olan rikâb-ı câne bas
Hüsn meydânı senündür ayagun merdâne bas

(Kılıç, E.T. 02.09.2018: 72)

Her nâle ki peydâ şeved ez sîne-i çâkem
Ebrî şeved ü girye kuned ber ser-i hâkem

(Kılıç, E.T. 02.09.2018: 72)

Hasan Çelebi ve Beyânî, Âşık Çelebi ile aynı Türkçe beyti aktarır. İki müellif de Âşık Çelebi
Tezkiresi’ndeki Farsça beyti nakleder. Ancak Âşık Çelebi’de “Her nâle” şeklinde başlayan
beyit, bu iki tezkirede “Her derd” şeklinde başlamaktadır (Sungurhan, E.T. 01.09.2018a:
132; Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 14).
Âşık Çelebi ve Hasan Çelebi, Farsça şiire yazılan nazirelere de yer verir. Mü’eyyed-zâde,
Hâcı Hasan-zâde, Kemal Paşa-zâde, Necâtî, Vasfî, Ca‘fer Çelebi Sultan’a nazire söyleyen
şairlerdir. Beyânî bunlardan yalnızca üçünü zikreder (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 72; Sungurhan,
E.T. 01.09.2018a: 132; Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 14).
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e. Yaşam Öykülerinde Sultan’ın Övülen Yönleri
Yaradılışı
Sultan Bayezid, sakin yaradılışlı ve veli tabiatlıdır. Sehî Bey kendisinden “sâlih ü
mütedeyyin” sözleriyle bahseder (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17). Latîfî, Sultan’ın bu
Sayfa | 276 yönünü Bayezid-i Bestâmî’ye teşbih eder. “Şâhân-ı ǾOsmâniyân içre pâdişâh-ı sâhib-velâyet ve
Bâyezid-i Bestâmî-fıtnat idi.” (Canım, 2000: 141) Sultan Bayezid, ağırbaşlı, sabırlı ve
temkinlidir. Devrinde sürekli hareket görülse de Sultan, sakinliğini koruyarak akıllı kararlar
verir. Âşık Çelebi, Sultan’ı vakar sahibi bir dağa benzetir. “Bu sultan bir kûh-ı sengîn-i pürvakâr-ı bürdbâr idi ki edvâr-ı kuvvet-i fikriyyede mısdak-ı tera’l-cibâle tahsebuhâ câmideten ve
hiye temurru merra’s-sehâbi3”dür (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 71). Âşık Çelebi, Sultan’ın ağır
davrandığını ancak isabetli kararlar verdiğini söyleyerek Sultan’ı över. “Ve eğerçi elǾaceletu
mine’ş-şeytân4 magribinden e’t-te’ennimine’r-Rahmân5 maşrıkına oldugı sebebden ki hareket-i
hadsiyyesi batî idi ammâ isâbet-i ârâ-yı şâ’ibesi mazhar-ı devletu’l-Ǿâlemi tebattî velâ tehattî6 idi.”
(Kılıç, E.T. 02.09.2018: 71) Müellif, Sultan’ın devlet işlerinde ağır davranmasının aksine
“hareket-i” kudsiyyesi”nin hızlı olduğundan söz eder. “Lâkin hareket-i kudsiyyesi maşrık-ı
kuvvetden magrib-i fiǾle oldugı cihetden sâ’ir eflâk hareketinden hareketi serîǾ idi. Ol eclden
binâ-yı kadri refiǾ idi.” (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 71) Hasan Çelebi; Sultan Bayezid’in şefkatli,
insaf ve kerem sahibi olduğunu ifade eder. “Menâzil-i e’âlî vü esâfil meşâ’il-i eşfâk ü insâf-ı
kâmil ve kanâdil-i mahâsin-i evsâf ve lutf- şâmil-i ile münevver olmuş idi.” (Sungurhan, E.T.
01.09.2018a: 129).
Eğitimi ve Bilgisi
Sehî Bey, Sultan Bayezid’in düzenli bir eğitim aldığını, tüm fenlerde bilgi sahibi olduğunu
ve iyi bir ok atıcısı olduğunu kaydeder. “ǾUlûmı terîb üzre görmiş fâzıl u kâmil eşǾârı vâfir züfünûn her fende mâhir ve ok Ǿilminde ser-âmed mümtâz-ı tîr-endâz. Kendü zamanında ol çekdügi
yayı kimse çekebilmezdi.” (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17-18) Beyânî, Sultan’ın hat
sanatında pek çok eseri bulunduğunu belirtir. “Ve kendülerün dahı fünûn-ı ma’arifden hatt-ı
vâfiri nasîb-i bahiri olup nazm-ı revân-bahşa kudret-i tammı ve mahâret-i mâ-lâ-kelâmı var idi.”
(Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 14)
Adaleti ve Saltanatı
Padişahın tezkirelerde ön plana çıkan özelliklerinden biri de adalet sahibi bir sultan
olmasıdır. Latîfî, Sultan’ı adaleti yönüyle Kisra’ya benzetir. “Ve kendüler dahı bâb-ı Ǿadl ü
adâletde Kisrâ-maǾdelet oldukları münasebetle ǾAdlî tahallus iderlerdi.” (Canım, 2000: 143)
Hasan Çelebi, Sultan’ın yaradılışını, bilgisini ve adaletini onu Feridun, İskender ve Dârâ’ya
benzeterek över. “pâdşâh-ı Ferîdûn-meniş ve hâkân-ı Sikender-dâniş mihr-i sipihr-i saltanat u
cihândârî mir’ât-ı cemâl-i bâ-kemâl-i hilâfet şehr-yârî Dârâ-yı maǾdelet-verziş ü ra’iyyetperver...” Müellife göre, Sultan Bayezid “adalet ve insaf semasının parlayan güneşi”dir.
Hasan Çelebi, onun saltanatı döneminde huzurun hâkim olduğunu ve fitnenin uykuda
olduğunu kaydeder. “Niçe zemân emn ü amân üzre fermân-fermây-ı cihân olup halk-ı Ǿâlem
baht-ı bîdârlarında gunûde ve bereket-i Ǿadl u dâdlarıyla şerr ü şûr ve fitne vü fesâd uyhuda idi.”
(Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 129-130) Âşık Çelebi, Sultan’ın akıllıca ve isabetli kararlar
vermesini metheder. (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 71) Âlî, Niyâzî mahlaslı bir şairin yaşam
öyküsünde Sultan’la ilgili şu beyti nakleder:
Dağları hareketsiz gibi zannedersin ama onlar bulutların hareketi gibi hareketlidir. Neml, 88
Acele etmek şeytandandır. Tirmizî: Birr 66 (2013)
5 Acele etmemek temkinli davranmak ise Rahman’dandır.
6 Dünyanın değişimi süratli değil, yavaş gerçekleşir.
3
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Rûy-ı dünyâ kim bugün buldı cemâl ile kemâl
ǾAdl-i Sultân Bâyezîd ibni Mehemmed Handan

(İsen, 1994: 168)

Hamiliği ve Cömertliği
Sultan Bayezid’in yaşam öyküsüne yer veren tüm tezkireler Sultan’ın şair ve âlimlerle
olan yakınlığından bahseder. Tezkire müellifleri, Sultan Bayezid’in saltanatı döneminde Sayfa | 277
âlim ve şairlerin seçkin bir yere sahip olduğunu belirtir. Sultan, eserlerini beğendiği şairlere
karşı oldukça cömert davranır. Sehî Bey padişahın “muhibb-i sülehâ vü ulemâ şiǾr ü inşâya ve
ehl-i maǾrifete mâyil Ǿadâletde ve sehâvetde Ǿadimü’l-misl sâhib-hayr pâdişâh” olduğunu söyler.
(İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 17) Latîfî, Sultan devrinde âlim ve şairlerin çokluğundan ve
özel bir zümre olduklarından bahseder. “Anlarun Ǿahd ü Ǿasrında şuǾarâ ve fusehâ çok idi ve
devr-i şerîflerinde nazm-ı leǾalî-intizamdan bihter ü berter bir kâlâ-yı râyic yok idi.”
Âşık Çelebi, Bayezid devrinde şairlerin “Yemen yıldızı” gibi parlak olduğunu belirtir.
Sultan’ın dağıttığı altın ve dirhemlerin çokluğunun sonbaharda dökülen yaprakları
kıskandırdığını ifade eder.
Eyyâm-ı sehâda ol kadar direm-pâş olurdı ki evvel bahârda zuhûr iden şükûfe vü ezhâr hacletinden
gülşen-i Ǿademe açılurdı ve hemgâm-ı Ǿatâda ol denlü zer nisâr olurdı ki evrâk-ı hazân gayretinden
yarakan zahmetine ve enhâr u cûybâr hasedden incimâd gelüp hafakân rencine ugrayup kendülerden
geçdüklerinde yine kendülere gelmek içün gül-âbdân-ı sehâbdan yüzlerine her seher gül-âb u kâfûr
yirine bârân u berf saçılurdı (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 72).

Hasan Çelebi, Sultan’ın şairlere olan ilgisinden ve cömertliğinden şu şekilde söz eder:
Pâdşâh-mezkûrun -ǾAleyhi rahmetü’l-meliki’l-gafûr- Ǿulemâ vü sulehâ ve hünerverân-ı şuǾarâya
gâyetde meyl ü ragbeti olup sâ’ir-i havâkîn-i cihânun kalem-rev-i fermânında olan fuzalâ-yı zemân ve
bülegâ-yı fesâhat-Ǿunvâna irsâl-i cevâǾiz ü ihsân iderler idi (Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 131).

Beyânî, Sultan’ın cömertliğinden ve şairlere gösterdiği ayrıcalıktan şu sözlerle bahseder:
“Zemân-ı meymenet-Ǿünvânlarında tâ’ife-i sulehâ vü zümre-i Ǿulemâ vü fırka-i şu’arâ her biri nice
hedâyâ vü atâyâya nâǾil ve merâtib-i aliyyeye vâsıl olmışlardur.” (Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 14)

a.

Sultan’ın Şairlerle Olan İlişkileri

Kendisi de hattat ve şair olan Sultan Bayezid, şehzadeliği döneminden itibaren şairlerle
iyi ilişkiler içinde olmuştur. Sultan, şehzadeliğini geçirdiği Amasya’da etrafında şairleri
toplamış ve kısa zamanda bir kültür muhiti meydana getirmiştir. Tahta geçtiği 1481 yılına
kadar günlerini şiir ve eğlence meclislerinde geçirmiştir. Bayezid’in etrafında bulunan
şairlerin çoğu devlet işlerinde de görevli kişilerdir. (İpekten, 1996: 172) Sultan’ın şairlerle
olan yakınlığı kendisi tahta çıktıktan sonra da devam eder.
Tezkirelerden takip edilebildiği kadarıyla Hâtemî, Cafer Çelebi, Zâtî, Necâtî, Ahmed Paşa,
Sâ’yî, Çakerî, Kemal Paşa-zâde Sultan’ın ihsanına mazhar olmuş şairlerdendir. Tezkire
müellifleri, şairlerin yaşam öykülerinde Sultan Bayezid ve devriyle ilgili önemli bilgilere yer
verir. Sultan’ın şairlerle olan ilişkisi kendisinin karakterine dair de bilgiler vermektedir.
Padişahın dostlarına karşı vefalı, dini konularda hassas, şairlerle sohbet ve latifeden
hoşlanan, tarihe düşkün bir kişi olduğu görülür. Sultan Bayezid, şairlere olan yakınlığı ile
bilinse de ödüllendirdiği şairlerin yanı sıra cezalandırdığı şairler de vardır.
Hâtemî mahlaslı Mü’eyyed-zade Abdurrahman Çelebi, II. Bayezid’in itibar ettiği şairlerin
başında gelir. Sultan Amasya’da şehzade iken Hâtemî ile yakınlığını çekemeyen bazı kişiler
Hâtemî ve Has Mahmud adlı dostunu Sultan Mehmed’e, “şehzadenin tedbîr-i memleketine
ve umûr-ı saltanatına el kardılar ve ayak-nûşlıga meşgûl olmagla şehzadeyi başdan
çıkardılar” gerekçesiyle şikâyet eder. Sultan Mehmed, Hâtemî’nin katline hükmedince
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haberi evvelden duyan Şehzade Bayezid, Hâtemî ve Has Mahmud’a altın ve gümüş hazineler
verip ikisini de gurbete gönderir. Önce Halep daha sonra da Acem’e giden Hâtemî, Sultan
Bayezid’in tahta çıkmasıyla yeniden Osmanlı ülkesine döner (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 626627; Sungurhan: 2018a: 317-318). Sultan Bayezid, Hâtemî’yi önce kırk akçe ile İstanbul
Kalender-hâne Medresesi’ne daha sonra kırk beş akçe ile Sahn Medresesi’ne son olarak da
elli akçe ile Edirne Kadıaskerliği’ne getirir (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 26; Sungurhan, E.T.
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01.09.2018a: 319; İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 38). Latîfi, Sultan’dan daima ihsan gören
Hâtemî’nin Bayezid için “Rumun eşbeh ü iftihârı ve Selmân-ı ruzgarıdur” dediğini kaydeder
(Canım, 2000: 381).
Cafer Çelebi de Hâtemî gibi Sultan’ın şehzadelik döneminden dostudur. Sultan Bayezid
tahta çıkınca kendisine nişancılık vazifesini verir (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 39;
Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 262; İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 39).
Sultan’dan ihsan gören şairlerden biri de Zâtî’dir. Latîfî; Zâtî’nin bayramlarda ve
nevruzlarda hil’at giyip in’am aldığını kaydeder (Canım, 2000: 142). Hasan Çelebi, Zâtî’nin
yaşam öyküsünde şairin II. Bayezid hakkında şunları söylediğini aktarır:
Merhûmun Ǿulemâ vü fukarâ ve meşâyih ü şuǾarâya câǾize vü salyânesi Ǿemvâc-ı Ǿummân gibi firâvân
ve eşk-i dîde-i Ǿâşık-misâli bî-hadd ü idi. Merhûma ǾIydiyye vü Bahâriyye vü ŞitâǾiyye kasîdeler
virürdüm ve sûret-i me’mûlumı âyîne-i lutf-ı pür-şümûlinde re’yü’l-Ǿayn görürdüm (Sungurhan, E.T.
01.09.2018a: 369; Kılıç, E.T. 02.09.2018: 667).

Zâtî, Sultan’la aralarında geçen bir olayı anlatır. Devlet erkânına şiirlerin sunulduğu bir
mecliste, Sultan Bayezid şairlerden gazel istemiş ve her biri söyledikleri gazellerle Sultan’ın
ihsanlarına kavuşmuştur. Zâtî, özellikle kendisine ait “fa’iyye” gazelinin Sultan Bayezid
tarafından beğenildiğini ve Sultan’ın “âlemde ma’nâ-yı hâss dükenmişdür dirler hâşâ
sümme hâşâ esdâf-ı eşbâh le’âlî-i mütelâlî bedâyi’ ile pür-dürr ve kîse-i imkân cevâhir-i
ma’ânî-i hâss ile memlû vü pürdür. Hüner anı gavvâslık idüp deryâ-yı dilden çıkarmakdur
ve san’at ol cevâhir-i zevâhir-i kândan kazup ele getürmekdür.” diyerek Zâtî’yi övdüğünü ve
şaire tevliyet verilmesini emrettiğini söyler. Hasan Çelebi, Zâtî’nin Sultan’ın lütuf ve
ihsanının bolluğunu görüp vazifeyi kabul etmediğini söylediğini kaydeder (Sungurhan, E.T.
01.09.2018a: 370). Âşık Çelebi ise şaire verilen tevliyetin otuz akçe karşılığında Bursa’da
olduğunu, şairin İstanbul’da Sultan’ın ihsanlarının bol olması ve dostlarından ayrılmak
istememesi nedeniyle mansıbı kabul etmediğini nakleder (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 671). Âlî,
Bursa’daki tevliyetin yirmi beş kuruş karşılığında olduğunu şairin vezir Ali Paşa, Mü’eyyedzâde ve Tâcî-zâde Cafer Çelebi’den gördüğü ikramlar ve Sultan Bayezid’den nevruzda iki bin
akçe, bayramlarda ise hil’at alması dolayısıyla görevi kabul etmediğini nakleder (İsen, 1994:
216-217).
XV. yüzyılın önemli şairlerinden Ahmed Paşa da Sultan Bayezid’in lütfuna mazhar olmuş
şairlerden biridir. Zâtî gibi Ahmed Paşa da bayram ve nevruzlarda hil’at giyip in’am
almaktadır. (Canım, 2000: 142) Sultan II. Mehmed tarafından Bursa’ya sürgün edilen ve zor
günler geçiren Ahmed Paşa, Sultan Bayezid’in tahta geçmesiyle yeniden itibar kazanır.
Padişah, kendisine Bursa Sancağı’nı verir (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 26; Kılıç, E.T.
02.09.2018: 112; Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 173). Sultan Bayezid, Ahmed Paşa’nın
Nevâyî tarafından kendisine gönderilen otuz üç gazele nazire yazmasını emreder. Ahmed
Paşa, gazellere nazire söyleyip Nevâyî’nin şiirlerinin güzelliğini padişahın meclisinde
bulunmasına ve onunla sohbet etmesine atfederek Sultan’ı över. Şairin söylediği beyit
şöyledir:

Sözde Ǿuşşâkı muhayyir eyle dirsün Ahmede
Böyle gûyâ olmaga kûyun gerek bostân ana

(Kılıç, E.T. 02.09.2018: 113)
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Sâfî, hem devlet adamı hem de şair olarak Sultan’ın yanında bulunanlardan biridir. II.
Bayezid, Amasya’da şehzade iken Sâfî onun defterdarlığını yapar. Sultan tahta çıktığında
Sâfî’yi kendisine vezir edinir (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 31).
Necâtî, Sultan’ın şehzadesi Sultan Abdullah’ın divan kâtibidir. Şehzade’nin ölümü üzerine
bir mersiye ve çok sayıda kaside yazarak Sultan Bayezid’e sunar. Bunun üzerine Sultan
tarafından Şehzade Mahmud’un yanına Manisa’ya nişancı olarak gönderilir. (Kılıç, E.T. Sayfa | 279
02.09.2018: 363) Necâtî de bayram ve nevruzlarda kaside sunarak in’am ve hil’at alan
şairlerden biridir (Canım, 2000, 142). Hamisi Sultan Mahmud’un vefatından sonra ömrünü
Sultan Bayezid’in hizmetinde geçirir (Canım, 2000: 521; İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 96).
Üç dilde şiir yazan Kâtib Şevkî de hattının güzelliği sebebiyle Sultan’dan ulufe alan
şairlerden biridir. Sehî Bey, Sultan tarafından kendisine önerilen vazifeyi “Kimesnenün
mahkumı olmayayın” diyerek geri çevirdiğini nakleder (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 100101). Hasan Çelebi ise Şehzade Mahmud’un divan kâtipliğini yaptığını belirtir (Sungurhan,
E.T. 01.09.2018a: 488).
Sultan Bayezid’in şiirlerini beğenip ihsan da bulunduğu şairlerden biri de Mevlânâ
Sâ’yîdir. Şair, Dülger-zâde Mehemmed Çelebi ile birlikte Üsküp’te iken Sultan Bayezid
kendisinin bir gazelini okur ve çok beğenir. “Bu gazeli diyeni bulun.” diye emreder. Sultan’a
şairin Üsküp’te olduğu söylenince Sultan, divitdarlık hizmeti için “der-i devletten kul
gönderüp gelsün hizmetünde olsun” diye ferman eder. Ancak şair, kendisine gönderilen
kişiye “bana mansıb gerekmez” cevabını verir ve vazifeyi kabul etmez. (İpekten vd., E.T.
01.09.2018: 104-105) Latîfî ise herhangi bir vazifeden bahsetmez. Şairin, Sultan’dan
himmet ve inayet gördüğünü söyler. (Canım, 2000: 307). Âşık Çelebi, Hasan Çelebi, Beyânî
ve Âlî; Sultan’ın şairi “hace/muallim” olarak görevlendirdiğini şairin kalan ömrünü bu
görevde geçirdiğini belirtir (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 427; Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 439;
Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 93; İsen, 1994: 178).
Sultan’ın sevdiği şairlerden biri de Çakerî Bey’dir. Sultan Bayezid’in sancağını çeken
Çakerî Bey’in genç yaşında sakalı ağarır. Bu duruma üzülen şair, sakalını güzelleştirmek için
sakalına boya sürer. Bunu gören Sultan, “Bu nur misali sakalı niçin zulmetle değiştirirsin?
Neden ak sakalın yüzüne kara çalıp mücrimler gibi onu teşhir edersin?” diye sorunca Çakerî,
“Ben şüphesiz yaşımı bilirim. Ancak sakal yalan söyler. Beyaz renk sabah misali sadık
görünse de sakalın yalancı sabah misali yalan söylediği açıktır. O nedenle ben yüzüne kara
çaldım ve onu teşhir edip intikamımı aldım.” şeklinde cevap verir. Şairin cevabından hoşnut
olan Sultan Bayezid, kendisine bol ihsanda bulunur (Canım, 2000: 206).
Kemal Paşa-zâde de Sultan’ın cömert davrandığı şairlerden biridir. Mü’eyyed-zâde
Abdurrahman Çelebi vasıtasıyla kendisine Edirne Taşlık Medresesi verilir. Müeyyed-zâde
medresenin verilmesini fırsat bilerek Sultan’a bir “Tevârih-i Âl-i ǾOsmân” yazılması
gerektiğini söyler. “İdris-i Bitlisi Farsça tertip ediyor ancak devletin zuhuru Rum diyarında
olmuştur. Bu nedenle Türkçe tertip edilmesi mühimdir. Kemal Paşa-zâde bu hizmetin
üstesinden gelmeye kadirdir ve inşada mahirdir” diyerek Sultan’ı ikna eder. Sultan, Kemal
Paşa-zâde’ye “Tevârih-i Âl-i ǾOsmân” yazmasını emredip otuz bin akçe de ihsanda bulunur
(Kılıç, E.T. 02.09.2018: 114; Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 164-165; Sungurhan, E.T.
01.09.2018b: 21). İdris-i Bitlisî’nin eserini yazarken “tevârihe hevâ-yı latîf lazımdır” diyerek
Dupniça ve Sofya’da kalması üzerine Mü’eyyedzade; Kemal-Paşazade için de hava
değişikliği ister ve kendisine Üsküp Medresesi’nin verilmesini sağlar. Âşık Çelebi, Sultan’ın
Kemal Paşa-zade’yi tanıdıktan sonra sürekli olarak ağır hil’atler ve ihtişamlı in’amlarla onu
yüceltip ona şefkat ettiğini nakleder (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 114).
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Seyfî, Sultan’ın şehzadeliği zamanında tanıdığı şairlerden biridir. Şairler, Sultan’a şiir
sunduklarında Seyfî de şiir sunar sonra da müfred söylermiş. Sultan Bayezid, her arzda
kendisine şiirler okunduktan sonra “Seyfî’nin yine beyti var mı?” diyerek şaire latife edip
ihsanda bulunmuştur (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 440; Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 396; İsen,
1994: 156).
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Sultan Bayezid, şairlere karşı oldukça yardımsever ve cömert davransa da hassas olduğu
konularda hata yaptığını düşündüğü şairleri cezalandırmaktan geri durmamıştır. Sultan
Bayezid’in taht mücadelesi verdiği kardeşi Cem Sultan da kendisi gibi şairdir. Cem Sultan,
Frengistan’da kaldığı dönemde Sultan Bayezid’e Divan’ını, “kerem” redifli kasidesini ve
macerasını anlattığı bir mektubu gönderse de özrü kabul edilmemiş ve Sultan Bayezid
bugün yarın diyerek Cem Sultan’ı affetmeyi sürekli ertelemiştir (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 214).
Sa‘dî-i Sirozî, Cem şairlerindendir. Sultan Cem’le birlikte gurbete gitmiştir. Sehî ve Latîfî,
Sa‘dî’nin tebdil-i kıyafetle Sultân Cem ağzından bazı büyüklere name getirdiğini ve devlet
erkânının bunu duyması üzerine Sa‘dî’nin Sultan Bayezid’in gazabına uğradığını ve Galata
Boğazı’ndan denize atıldığını kaydeder. (Canım, 2000: 305) (İpekten vd., E.T. 01.09.2018:
87) Âşık Çelebi ise Sa‘dî’nin Cem Sultan’ın Divan’ını, “kerem” redifli kasidesini ve
mektubunu Sultan Bayezid’e getirdiğini ancak Sultan’ın Cem Sultan’ın özrünü kabul
etmeyip Sa‘dî’yi de “casustur” diyerek denize attırdığını belirtir (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 214).
Mevlânâ Lutfî XV. yüzyılın önemli âlimlerinden biridir. Âşık Çelebi, Lutfî’yi “laubali,
meczup tabiatlı, müşevveş ve melami üslup” biri olarak tarif eder. Oldukça bilgili bir âlim
olan Lutfî sivri dili ve üslubu nedeniyle, bulunduğu meclistekileri hafife alıp onları küçük
düşürür. Bu nedenle ulema sınıfından Çölmekçi-zâde Kemal Çelebi ve bir grup âlim
kendisini devlet ricaline şikâyet eder. Molla ‘Arab ve Hatib-zâde’nin de fetva vermesiyle
Sultan Bayezid Mevlânâ Lutfî’nin katledilmesini emreder (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 309-310;
Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 168; Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 722). Öldürülmeden önce
zindana atılan Molla Lutfî’nin Sultan Bayezid’e gönderdiği beyit şöyledir:
Öldürmeyince mihr ü vefâ itmezem dimiş
Ger eyler ise mihr ü vefâ öldürün beni
(Kılıç, E.T. 02.09.2018:310; Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 723)
Vâsi‘î Çelebi, Sultan Bayezid tarafından cezalandırılan şairlerden biridir. Sehî Bey, şairin
“aşere-i muhabbese”den olduğunu söylerken Latîfî de “Mevlânâ Lutfî’nin aşeresinden
biridür” ifadesine yer verir (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 40; Canım, 2000: 554). Latîfî, aşere
hadisesi meydana geldiğinde Sultan’ın hem Vâsi‘î’ye hem de grubun diğer üyelerine kahır
ve gazap gösterdiğini bu nedenle de her birinin ülkeyi terk edip bir tarafa firar ettiklerini
söyler. Şair, Acem’e gider ve olayın unutulmasının ardından ülkesine geri döner (İpekten
2017: 40; Canım, 2000: 555). İsmail Erünsal, “aşere hadisesi” hakkında devrin diğer
kaynaklarında herhangi bir bilgi bulunmadığını belirtir. Şükrü Özen "muhabbese"nin "mide
bulandıran, karıştıran" anlamına geldiğini belirtmiş ve Molla Lutfî ve yakınındakilerin
hasımları tarafından böyle adlandırıldıklarının düşünülebileceğini söylemiştir. Erünsal, o
dönemde Molla Lutfî’nin çevresinde bulunan on kadar kişinin karıştığı bir hadise
olabileceğini ve Molla Lutfî karşıtlarının “aşere-i mübeşşere”den yola çıkarak gruba bu adı
vermiş olabileceklerini ifade eder (Erünsal, 2014: 135-136).
Sultan Bayezid’in yanından uzaklaştırdığı şairlerden biri Revânî’dir. Şair, Sultan
devrinde Mekke ve Medine fukaralarına yardım götürmek üzere görevlendirilir. Kâbe ve
Medine halkından bazı kimselerden surrelerin eksik olduğuna dair şikâyetler gelince Sultan
Bayezid incinip kendisini görevden uzaklaştırır. Bunun üzerine Revânî kaçıp Sultan Selim’e
sığınır (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 102). Latîfî, Âşık Çelebi, Hasan Çelebi ve Âlî ise bu

XVI. Yüzyıl Tezkire Müelliflerinin Dilinden II. Bayezid

olayın Yavuz Sultan Selim zamanında yaşandığını kaydeder (Canım, 2000: 280; Kılıç, E.T.
02.09.2018: 778; Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 396; İsen, 2017: 95; Ercan, 2018: 125).
Bihiştî, Sultan Bayezid’le arası bozulan şairlerden biridir. Sehî Bey, şairin “cüzi bir nesne”
için Sultan’a nazlanıp İran’a gittiğini nakleder (İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 119). Âşık
Çelebi, Behiştî’nin ülkeden ayrılma sebebine yer vermeden Sultan Bayezid devrinde şairin
Acem’e gittiğini belirtir (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 189). Hasan Çelebi ise şairden bir “va’z-ı Sayfa | 281
menfûr” zuhur edince kendisinin Acem’e gittiğini kaydeder. Orada Hüseyin Baykara ve
Mevlânâ Câmî ile birlikte olan şair, Sehî Tezkiresi’ne göre Baykara ve Câmî’nin ricalarıyla
Hasan Çelebi ve Beyânî’ye göre Nevâyî ve Câmî’nin şefaat-nâmeleriyle yeniden Sultan
Bayezid’in hizmetine girer (Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 40). Âşık Çelebi ayrıntılara yer
vermeden Bihiştî’nin Acem’den döndüğünü ve Sultan’dan iltifat gördüğünü ifade eder. Sehî
Bey, şairin günahından vazgeçtiğini belirtse de günahının ne olduğuna dair bilgi vermez.
Şairin, af dilemek için Sultan’a bir kaside sunduğunu nakleder (İpekten vd., E.T. 01.09.2018:
119; Kılıç, E.T. 02.09.2018: 189; Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 243-244).
Sultan Bayezid’in emriyle onun adına Süleyman-nâme’yi tertip eden Firdevsî eserini üç
yüz altmış cilt hâlinde meydana getirir. Latîfî 1836 meclis ve 1777 kasideden meydana gelen
eserin nazmında “nezaket” nesrinde ise “letafet” bulunmadığını söyler. Müellif, Sultan’ın
eserden beklentisinin kendisinden önceki hükümdarların tarihini bilmek ve kıssadan hisse
almak olduğunu ifade eder. Ancak eser, gereksiz bilgiler ve efsanelerle doludur. Sultan
Bayezid yalan ve mübalağadan arınmış esma-i hüsna sayısı olan doksan dokuz cildi ayırıp
gerisini yaktırır. Bu duruma oldukça üzülen Firdevsî, Sultan hakkında bazı uygunsuz
beyitler söyler. Şair, ülkeyi terk ederek Acem’e gider (Canım, 2000: 425-426). Hasan Çelebi
ve Beyânî eserin üç yüz seksen cilt olduğunu Sultan’ın seksen cilt ayırdığını kaydeder
(Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 659; Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 160-161). Âlî ise eserin
üç yüz altmış cilt olduğunu Sultan’ın seksen cilt ayırdığını belirtir (İsen, 1994: 160-161).
Eseri dolayısıyla Sultan’la arası bozulan şairlerden biri de Likâyî’dir. Ahmedî’nin Yûsuf u
Züleyhâ’sına nazire söyleyen şair, Latîfî’nin ifadesine göre güzel bir eser meydana getirmeye
çalışırken çirkin bir iş yapmıştır. Ayıbını hüner zanneden şair, eserini Sultan Bayezid’e
gururla sunar. Sultan Bayezid enbiya menakıbı saydığı eserin herhangi bir sayfasını açar.
Karşısına Hz. Yusuf’un kardeşleri hakkındaki şu beyit çıkar:

Yusûfun kardaşları ol kavm-i şûm
Ana zulm eyledi ol kavm-i zulûm
Sultan, Peygamber ailesine karşı yapılan saygısızlığı görünce kitabın yakılmasını
emredip ehil olmayan kişilerin böyle işler yapmaması gerektiğini söyler (Canım, 2000: 490).
Hamdî Çelebi, Yûsuf u Züleyhâ adlı eserini tamamladığında hutbe kısmına Sultan
Bayezid’in adını koymuş ancak Sultan’dan beklediği rağbet ve iltifatı göremeyince Sultan’ın
adını kitabından çıkarmıştır (Canım, 2000: 237; Sungurhan, E.T. 01.09.2018b: 57).
Aftâbî, Sultan Amasya’da iken onun has meclisine kabul edilmiş bir şairdir. Ancak sultan
ve vezirlere yakın olan kimselerin kıskanılması dolayısıyla Aftâbî de bazı kişiler tarafından
kıskanılmıştır. Sultan Bayezid, şair hakkındaki söylentilerden dolayı Aftâbî’yi yanından
uzaklaştırmıştır (Canım, 2000: 178; İsen, 1994:151-152).
Sultan’a İthaf Edilen Eserler ve Kendisi İçin Yazılan Şiirler:
Cemâlî, Hümâ ve Hümâyun adlı eserini Sultan Bayezîd adına kaleme alır (Sungurhan, E.T.
01.09.2018a: 270).
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Safâyî, Divan’ını Sultan Bayezid namına tertip eder. Ancak sözleri iç yakmadığı için
kendisi eserini ateşe atmıştır (Canım, 2000: 356).
Efşancı mahlasıyla bilinen Mehemmed Çelebi hüsn-i hatta oldukça mahir ve süratlidir.
Sanatçı, yedi bin beyitten meydana gelen Hüsrev ü Şîrîn’i bir gecede yazmış ve Sultân
Bayezid’e ithaf etmiştir. Eserin bazı yerleri okunmaz olsa da Sultan tarafından beğeni ve
Sayfa | 282 insafla karşılanır (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 432).
Şah Muhammedi’l Kazvînî, Risâle-i Tıbbiye adlı eserini Sultan Bayezid’e ithaf eder (Kılıç,
E.T. 02.09.2018: 595).
Mevlânâ Emîrî Sultan’a nasihat amacıyla bir kaside kaleme alır. Kasidenin nakledilen
beyitleri şunlardır:

İki cihanda iki Bâyezîd’e itti tufeyl
Hudâ kılup nazar-ı lutfa her birin manzûr
Birisi Ǿâlem-i maǾnide şöhre-i âfâk
Birisi sûret u maǾnide gün gibi meşhûr
Birisi mehbit-i envâr-ı feyz-i Rabbânî
Birisi reh-ber-i cumhûr-ı gâziyân-ı gayûr
Anuŋ fezâyili Hak fazlı gibi nâ-mahdûd
Bunuŋ hasâyili Hak lutfı gibi nâ-mahsûr
Bu virdi şer esâsına sıdk ile ahkâm
O kıldı zühd diyârını Ǿışk ile maǾmûr
Şemâyili mütenâhî degül çü her birinüŋ
Gerek birisine sarf ola mâ-hüve’l-makdûr
Zihî merâsim-i cûduŋ mürebbiyü’l-fuzalâ
Levâyıh-ı himemüŋ feyz-bahş-ı ehl-i huzûr
Beyâz-ı gurre-i esbün sevâd-ı dergâhuŋ
Hak itdi reşk-i beyâz u sevâd-ı dîde-i hûr
Olur yolunda iki dillü tîre-hâtır olan
Midâd gibi siyah-rû kalem gibi meksûr

(İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 64-65)

Necâtî de Sultân için bir kaside söyler:

Anuŋ içün kimseye virmez selâm ol nâzenîn
Lebleri nâzük durur zahmet virür dendân-ı sîn

(İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 97)

Bihiştî’nin Acem dönüşü af dilemek için yazdığı kasideden bir beyit şöyledir:

Ne kul ola ki anuŋ olmaya cürm ü günehi
Ne hatâ ola ki Ǿaf itmeye sultân-ı kerem

(İpekten vd., E.T. 01.09.2018: 120)
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Aftâbî’nin Sultan’a hâlini arz etmek üzere yazdığı kasideden iki beyit:
Müjeŋ tîrine cân itmek hedef devlet nişânıdur
Velî benüm gibi hâkînüŋ ol devlet ne şânıdur
Yeter düşdüm ırag ok gibi kurban oldugum rahm it
Ham-ı ebrûlarundan kim yed-i kudret kemânıdur
(Canım, 2000: 178)
Devrin şairlerinden Şâmî’nin Sultan’a sunduğu “karanfil” redifli kasideden:

Rengin ruhundan almış bûy-ı vefâ karanfil
Gül gibi oldugu bu hâtır-güşâ karanfil
Bend-i şalvârıhabîbün gûyiyâ bir mârdur
Ejdehâ-vârî tolanmış genc-i sîmîn üstine

(Canım, 2000: 316)

Kâdirî, anne ve babasının boşanması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü Sultan Bayezid’e arz
etmek üzere şu beyitleri yazar (Canım, 2000: 445):

Ey şehinşâh ki âsitânunda
Cümle-i müşkilât olur münhal
ǾAdl ü dâdun ihâta kılmışdur
RubǾ-ı meskûnı ey şeh-i aǾdel
Ne revâdur ki devr-i Ǿadlünde
İde mazlûm zulm ile cedel
MâniǾ-i vasl-ı şemǾ olup mikrâz
Per-i pervâneye irüre halel

(İsen, 1994: 162)

Müstehakk-ı visâl iken Mecnûn
Gele mehcûr ide anı Nevfel
Zâr-ı Ferhâda yâr-ı Şîrîni
Hükm iderse n’ola şeh-i aǾdel
Dilerüm devletün mü’ebbed ola
ǾAdl ile tâ ebed muhalled ola

(Canım, 2000: 445-446)

Kara Seydî olarak bilinen Seydî de Sultan Bayezid’in sevdiği şairlerdendir. Sultan,
İstanbul’da yaptırdığı camiye bağışladığı kurayı ona yazdırmış ve kendisini İstanbul kadısı
olarak görevlendirmiştir. Üç dilde şiirleri bulunan Seydî, Moton fethi dolayısıyla Sultan’a
Arapça bir “Kaside-i Nûniyye” sunar (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 437).
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İdris-i Bitlisî’nin oğlu Fazlî de Sultan’a nergis redifli kaside sunmuş ve Sultan’ın hayır
duaları ile ihsanlarına mazhar olmuştur (Kılıç, E.T. 02.09.2018: 515).
Şeyhî Çagşırcı, Sultan Bayezid Bursa’da Yeni Han’ı inşa edince binaya şu şekilde tarih
düşer:
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Yenile yapılan Sultân Hanı
Binâsın bilmezem târihi hoşca

(Kılıç, E.T. 02.09.2018: 615)

Hatemî, Sultan Bayezid’e “hançer” redifli Farsça bir kaside sunmuştur (Kılıç, E.T.
02.09.2018: 629).

Zî dest-i şâh-ı cihân mî dehed nişâh hancer
Ki kerd-i cevher ü zer cümle der miyân hancer
Huceste hazret-i Bâyezîd-i Gâzî ânek
Keşed kemîne gulâmeş berâred vân hancer
Şehinşehî ki zi behr-i gazâ-yı û âverd
Simâk nîze vü râmih zî âsmân hancer
Şehî ki mî şeved ez havf-ı hancer
Dem-i fürû şuden ez halk-ı düşmenân hancer
Be çeşm-i hışm eger bengered be-sûy-ı sipihr
Be-güfted ez kef-i hurşîdder zemân hancer
Eger ne hasm zu himmet penâh bered be-bahr
Çerâ şudest ser-â-ser zi mâhiyân hancer
Be-hall-i müşkili düşmen çi hâcet-i şemşîr
Cevâb mî dehedeş ez ser-i zebân hancer
Şehâ be-maǾreke-i maǾrifet kemîne-i tu
Zenem be-sadr-ı büzürgân-ı nükte-dân hancer
Be-gâh-i bahs şeved fazl-ı men bedîd ârî
Be-rûz-ı ceng kuned cevhereş Ǿıyân hancer
Velî sezed ki şeved hâs-ı hazret-i sultân
Çü cevherî be-nümâyed der-imtihân hancer
Hezâr beyt-i diger bûd der-dil ez medhet
Dirîg kâfiye râ sâht şâyegân hancer
Be-cüz-i medîh tu kerdem zenem be-medh ü gazel
Merâ be-cây-ı zebân bâd derdehân hancer
Hemîşe yâr-i kemer bend-i husrevân bâyed
Mezîd mertebe ber tig ü ber sinân hancer
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Kesî ki bâ tu bedel bâşedet hayâl-i fülan
Cevâb bâd hezâreş derûn-ı cân hancer7

(Kılıç, E.T. 02.09.2018: 629)
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kitap tertip ettiğini aktarır. Şu beyit o kitaptandır:

Tutdı cihânı hayme-i gerdûn tınâblar
Sahrâyı zeyn eyledi çadır çiçekleri

(Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 357)

Devrin şairlerinden Firâkî de Sultan Bayezid ile Sultan Selim arasında geçen olaylar için
şiir söyler:

Çün be-hükm-i Kâdir u Kahhâr sultan-ı ezel
Taht ile tâ tahta-i tâbûtı taksîm ittiler
Bahtı gör kim tahta-i tâbûta bindi Bâyezîd
Tahtı bir Şâh-ı Selîmü’t-taba teslîm itdiler

(Sungurhan, E.T. 01.09.2018a: 658-659)

Sonuç
XVI. yüzyılda kaleme alınan tezkireler incelendiğinde bu eserlerin şairlerin yaşam
öykülerini aktarırken devrin siyasi, kültürel ve sosyal durumuna da ışık tuttuğu
görülmektedir. Sultan Bayezid, tezkirelerde şair, devlet adamı ve hami kimliğiyle karşımıza
çıkar. Tezkirelerin ışığında bakıldığında II. Bayezid; ilmi konularda meraklı, şairlere ve
âlimlere karşı oldukça cömert, dini meselelerde hassas ve tutucu, dostlarına karşı vefalı,
devlet geleneğine ve tarihe önem veren biri olarak görülür. Sultan Bayezid, özellikle şairlere
olan yaklaşımıyla tezkire müellifleri tarafından övülür. Tezkirelerde, padişahlarla ilgili az
da olsa eleştiri bulunsa da Sultan II. Bayezid’le ilgili herhangi bir olumsuz görüşe yer
verilmemiştir.

Cihan şahının elinden hançer görünür. Öyle ki hançerin üstünde mücevher ve altın tozu var.
Mübarek Şah hazretleri Gazi Bayezid ki, en değersiz kulu bile böyle hançer çeker. Öyle bir şehinşeh
ki onun gazası için gökten Simak yıldızı hançer getirir. Öyle bir şah ki onun hançerinin korkusundan
düşmanların boğazına hançer saplar. Eğer göğe doğru öfkeyle bakarsa güneşin avucundan anında
hançer düşer. Eğer düşman gayretiyle denize sığınmamışsa, niçin hançer baştanbaşa balıkla dolmuş?
Düşman müşkülünü çözmeye kılıca ne gerek var? Ona hançer, diliyle cevap verir. Yoksa güneş senin
düşmanını kastederek mi dönüyor? Çünkü dünyanın her bir yanına hançer sallıyor. Yoksa âlemde ey
ikbal sahibi padişah senin çağında kim kime hançer çekebilir? Ey padişah, bilgi (marifet) savaşında,
senin değersiz kulun (ben) nüktedan (incelik sahibi) büyüklerin başköşesine hançer vururum.
Tartışma anında benim faziletim ortaya çıkar. Savaş günüyse onun cevheri hançeri çıkarır. Fakat
cevheri sınamak için hançer gösterince sultan hazretlerinin özel (kulu) olması yaraşır. Onun kalbinde
padişahın övgüsü için bin beyit daha vardı. Ne yazık ki hançer, kafiyeyi gölgeledi. Senin övgün dışında
kaside ve gazel yazarsam, benim ağzımda dil yerine hançer olsun. Kılıca da mızrağa da mertebece
üstün olan hançerin, her zaman padişahların kemerine yar olması gerekir. Hayalinde sana denklik
tasarlayan kimseye, canımın içindeki hançer binlerce cevap olsun.
7
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Özet
Hızrî Amasyavî (ö. H.941/M.1534) 16. yüzyıl Osmanlı şairlerindendir. Âb-ı Hayât adlı
manzum nasihat-nâmesi üzerinden Hızrî’yi değerlendirdiğimizde, irfanî gelenekten
beslenen bir şair olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Hızrî’nin Abdurrahman Câmî, Rûşenî,
Ahmedî, Gülşenî gibi sûfî şairlere atıfta bulunması bunun en açık kanıtıdır. Hızrî’nin
divanında Tanrı anlayışını ele almamızın temel nedeni, irfanî düşüncede Tanrı’nın
bilgisinin tüm varlığın bilgisi olarak kabul edilmesidir. Zira Tanrı tasavvuruna ilişkin
ortaya koyacağınız felsefi perspektif, tüm varoluşsal alana ilişkin oluşturacağınız
paradigmayı da şekillendirecektir. Hızrî’nin Tanrı tasavvurunu tasavvuf felsefesi
açısından değerlendirdiğimizde o, varlık modalitesi açısından Tanrı için
söyleyebileceğimiz en temel metafiziksel hakikatin, Tanrı’nın Zorunlu, Yetkin ve İlk
Sebep olması olduğunu ifade eder. Ona göre Tanrı, metafiziksel olarak zaman ve madde
ile öncelenmeyip her şeyi öncelemiştir. Bundan dolayı ontolojik olarak Tanrı, yegâne
Kâdim Varlıktır. O’nun eşi, benzeri ve dengi yoktur. Tanrı’ya ilişkin tüm bu olumlu
metafiziksel nitelemelerde Hızrî,nin sûfî geleneğin temel bilgi kodlarıyla meseleyi
değerlendirdiğini ve onun Tanrı tasavvurunun tamamıyla Sünnî kelamın önemli
temsilcisi olan Gazalî düşüncesine yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Âb-ı Hayât, Hızrî Amasyavî, irfân, metafizik, Tanrı.
Abstract
Hızrî Amasyavî (d. H.941/M.1534) was a poet of the 16th century in Ottoman Empire.
When we evaluate Hızrî on his Âb-ı Hayât work we can say that he was a poet that came
from the tradition of wisdom. As a matter of fact, the most evident proof is that Hızrî
referred to some sufi poets like Cami, Ruşeni, Ahmedi and Gülşeni. The main reason of
our handling the conception of God in Hızrî ’s divan is that acceptance of God’s
knowledge as knowledge of all entities in the thought of wisdom. For philosophical
perspective that you would produce about imagination of the God will shape all the
paradigm that you will create about the field of the all existence. When we evaluate Hızrî
’s imagination of God in terms of mysticism he expresses that the most basic
metaphysical reality is God and God is the first reason, necessary, and the authority in
terms of entity modality. According to him, God metaphysically cannot be initialized by
time and materials but God initializes all the beings. Therefore, ontologicaly, God is the
only Almighty being. There aren’t any equivalent and similar things to God. In all these
positive metaphysical descriptions about God, we can say that Hızrî is considering the
issue with the basic codes of knowledge of the Sufi tradition, and that his imagination is
close to the thought of al-Ghazali as an important representative of Sunni kalam.
Keywords: Âb-ı Hayât, Hızrî Amasyavî, wisdom, metaphysic, God.
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Giriş
Mesnevi, bir nazım formu olup giriş, konu ve bitiş olmak üzere üç ana bölümden oluşur.
Girişte genellikle besmele, tahmîd, tevhid, münâcât, na't, mi'rac, mu'cizât, medh-i
çehâryâr, methiye, sebeb-i te'lîf şeklinde başlıklar görülebilir. Mesnevinin asıl kısmını konu
bölümü oluşturur. Bundan dolayı mesnevileri konularına göre veya hangi amaçla bu konuyu
Sayfa | 288 ele aldığına göre sınıflandırmak mümkündür. Mesnevileri konularının amaçları bağlamında
değerlendirdiğimizde didaktik, retorik, etik ve estetik şeklinde genel bir sınıflandırma
yapmak mümkündür. İşledikleri konular yönüyle mesneviler dinî ve tasavvufî, ahlâkî,
mizahî, öğretici olanlar, aşk, savaş ve kahramanlık temasını işleyenler, bir şehri ve
güzelliklerini anlatanlar olmak üzere gruplandırılabilir. Mesnevilerin bitiş bölümü (hâtime)
giriş gibi belli bir plan içinde düzenlenir. Bitiş bölümü genellikle eserin tamamlanması
dolayısıyla Allah'a hamd, sultana ve devlete dua, sanatıyla övünme, eserine verilecek
zarardan Allah'a sığınma, eserin toplam beyit sayısını, yazılış zamanını veya bitiş tarihini
zikretme ve okuyucudan hayır dua isteme gibi hususları içerir (Çiçekler, 2004: 320-321).
Hızrî’nin Âb-ı Hayât adlı mesnevîsini didaktik bir amaçla kaleme aldığını söyleyebiliriz.
Nitekim Hızrî kendi iç dünyasında ağırlıklı olarak sezgisel bir bilgiyle ulaşmış olduğu
hakikat anlayışını irfânın mistik ve lirik dilini kullanarak sunmuştur. Bir tür nasihatname
olan bu eserinde Hızrî normatif ahlak anlayışını Tanrı tasavvuru üzerinden
temellendirmeye çalışmıştır. Zira Osmanlı düşüncesinde ahlak, her ilmi disiplinin, her
entelektüel çabanın kendisine seçmiş olduğu nihai hedeftir (Bolay, 2005: 126).
Hızrî’nin bu metafizik çabasını irfân felsefesi perspektifinde değerlendirdiğimizde
düşüncelerini genel hatlarıyla mistik gerçeklik görüşü üzerine bina ettiğini söyleyebiliriz.
Zira irfânî gelenekte, metafizik ile epistemoloji arsında çok yakın bir ilişki söz konusudur.
Nitekim rüyasında gördüğü şeyi dış dünyanın gerçekliğiyle özdeş kabul eden Hızrî bir
anlamda hakikati, gördüğü rüyanın subjektifliğiyle örtüştürmeye çalışmıştır. Ancak bütün
bunlar Hızrî’nin aklî yaklaşımları tümüyle önemsemediği veya aklın önemini
görmemezlikten geldiği anlamına gelmez. Hızrî ilâhî feyz şeklinde tecelli eden sezgisel
bilginin ancak akıl yetisiyle epistemolojik bir anlam kazanabileceğine inanır. Nitekim
Latîfî’nin Hızrî’ye nisbet etmiş olduğu aşağıdaki beyitlerde bilgiye ilişkin bu hakikat çok açık
bir şekilde ifade edilmiştir (Belen, 1997: 10):
Dile sır saklamak ‘âkılleründür
Anı keşf eylemek câhilleründür.
Olur ahmaklarun kâli dilünde
Kalur ‘âkıllerün sırrı dilünde
Hızrî, 16. Yüzyıl Osmanlı kültür ve düşünce dünyasından beslenen bir şairdir. Yaşadığı
çağın fikri ve kültürel birikimini içselleştirme çabası içerisinde olan Hızrî’nin, Osmanlı
düşüncesinde önemli bir yer tutan irfânî geleneğe yakın durduğunu ifade edebiliriz.
Osmanlı düşünce geleneğinde hayat bulan irfânî anlayışların genel anlamda aklı öne çıkaran
ve birtakım tasavvufi meseleleri daha bir rasyonel temel üzerinde tartışan bir özelliğe sahip
olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaklaşımdan dolayı irfânî anlayışların felsefi değer taşıdıklarını
ifade edebiliriz. Osmanlı rasyonelliğini akıl kavramı üzerinden tanımlamaya çalıştığımızda
akıl için iki temel yönün varlığına şahit oluruz. Bunlardan biri ontolojik bir diğeri ise
epistemolojiktir. Bu bağlamda konuyu değerlendirdiğimizde Osmanlı düşüncesinde varlık,
bilgi, dil, ahlâk ve mantık felsefelerinin ön plana çıktığını görmekteyiz. Hızrî’nin
nasihatnamesini hem ahlak felsefesi hem de tasavvuf felsefesi içerisine dâhil edebiliriz.
İslam düşüncesinde tasavvuf felsefesi şeklinde nitelenen bu düşünsel alan bütünüyle
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ontolojik bir teslimiyeti ifade eder. Zira Mutlak Varlığ’ın yani Tanrı’nın dışındaki tüm varlık
O’nun kudret ve gücü karşısında bütünüyle ontolojik bir hiçliğe mahkûmdurlar (Bolay,
2005: 31).
Hızrî’nin düşünce dünyasında metafizik, hakikatin belirleyicisi konumundadır. Zira
metafizik, başta ontoloji olmak üzere Tanrı ve sıfatlarını, teoloji kavramı altında Rûhânî
Cevherleri ve melekleri, yine gaye, nizam, hikmet öğretisi şeklinde teleolojiyi, ayrıca Sayfa | 289
nübüvvet konusunu ve tekrar dirilmeyi ele alan eskatoloji/me’âd düşüncesini kapsar
(Kutluer, 2002; 69). Hızrî’nin metafizik düşüncesinin büyük oranda sûfî ve irfânî geleneğe
yaslandığını yukarıda söylemiştik. Zira kendisinin bizatihi bu konudaki beyanına
baktığımızda irfânî geleneğe mensup bazı ariflerle rüyada görüştüğünü söyler (Belen, 1997:
26). Hızrî rüya âleminde gerçekleşen bu görüşmeyi şöyle ifade eder;
Muhakkak Câmî’yi hem Rûşenî’yi,
Dahi hem Ahmedî’yi Gülşenî’yi
Görürem hâb içinde sürerüz dem,
Bularun ile olup yâr u hem-dem (Belen, 1997: 7)
Kanaatimizce Hızrî, rüya olgusunu önemseyen ve ona epistemolojik bir değer atfeden bir
yaklaşım ve tutum içerisindedir. Zira keşf, ilham ve rüya yoluyla da insan birtakım bilgilere
sahip olabilir. İslam düşüncesinde rüyaların tartışmalı da olsa epistemolojik açıdan bir
değer yönü vardır. Hatta genel anlamda tasavvuf keşf, ilham ve rüyayı birer özel bilgi
kaynağı olarak kabul eder. Bundan dolayı mutasavvıflar çok önemli konularda rüya yoluyla
elde ettikleri bilgileri önemseyerek gördükleri şeyler üzerine birtakım dini ve felsefi
hükümler bina etmişlerdir (Tokat, 2017: 388, 390-391,393; Çelebi, 2008: 307; Uludağ,
2008: 309).
Hızrî’de birtakım metafizik hakikatlerin kendisine rüya yoluyla ulaştırıldığını hatta
üzerinde çalışmış olduğumuz bu eserin yazılmasında bizatihi görmüş olduğu rüyaların
yadsınamayacak derecede teşvik edici olduğunu belirtir. Meşrebi gereği Hızrî’nin düşünce
dünyasının şekillenmesinde keşf, ilham ve rüya gibi subjektif bilgi kaynaklarının önemli bir
payı olduğunu söyleyebiliriz (Belen, 1997: 25-26).
Hızrî’nin Tanrı Tasavvuru
İslam düşüncesinde Tanrı tasavvuruna ilişkin yaklaşımların şekillenmesinde en
belirleyici olan hususlardan biri de hiç şüphesiz Tanrı’nın zatı ve sıfatlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan tartışmalardır. Ancak İlahî zât-sıfât ilişkisi sorunu bu çalışmamızın doğrudan
bir konusu olmadığından bu meseleyi burada detaylı bir şekilde tartışmak faydadan hali
görülmüştür. Hızrî’nin Tanrı tasavvuruna ilişkin yapacağımız tartışma bağlamında tekrar
konumuza dönecek olursak İslam düşüncesinde Tanrı tasavvuruyla alakalı olarak zat-sıfat
ilişkisinde genel geçer bir yaklaşım söz konusudur. O da şudur; Tanrı tüm kemâl sıfatlarıyla
muttasıf ve bütün eksikliklerden münezzehtir. Tanrı için kemâlatı ifade eden sıfatlara sübûti
sıfatlar denilir. Tanrı’nın şanına uygun düşmeyen ve ondan uzak olan eksiklikleri ifade eden
sıfatlara ise selbî veya tenzihi sıfatlar denilir (Harputî, 2000: 158).
Hızrî, bir beyitinde “Ehadsin hem ebedsin hem ezelsin, Vücûd-ı vâcib ü hem lem-yezelsin.”
diyerek Tanrı’yı vasf etme hususunda genel anlayışa uyarak öncelikli olarak selbî yani Tanrı
için düşünülmesi imkânsız olan niteliklere dikkat çeker. Bu tenzihi sıfatlardan biri de
Tanrı’nın Vahdaniyetidir. Vahdaniyet sıfatı, Tanrı’nın Zorunlu varlık olmasında,
yaratmasında ve ulûhiyete mahsus diğer sıfatlarda ortağının olmamasıdır. Metafizik
anlamda Tanrı’nın bir olması yalnızca sayısal birçokluğu reddetmenin ötesinde Tanrı için
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öngörülen aşkın ontik mertebenin yalnızca O’na has kılınması ve mutlak birlik halinin tecelli
ettiği bu lâhuti metafizik mertebenin bir başka varlık tarafından da paylaşılmamasıdır
(Harputî, 2000: 159; Kutluer, 2002: 139; Izutsu, 2001: 103).
Ancak Hızrî burada Tanrı’yı nitelendirirken kısaca tanımını vermeye çalıştığımız
“vahdaniyet” kavramı yerine bilinçli olarak “ehadiyyet” kavramını kullanmıştır. Çünkü bu
Sayfa | 290 iki kavram arasında etimolojik bakımdan bir yakınlık olmakla beraber özellikle irfânî
metafizikte bu iki kavram Tanrı için öngörülen iki farklı meta-ontik alanı tanımlarlar.
Bundan dolayı Hızrî’nin “ehadiyet” kavramını tercih etmesi bu iki metafizik mertebenin
arasındaki farklılığı belirlemek için olduğunu söyleyebiliriz. Zira irfan metafiziğinde
“ehadiyyet” Tanrı için öngörülen nihaî metafizik makamdır. Bu makam, saf ve basit
varoluşsal birliği ifade eder. “Ehadiyyet” kavramını diğer metafizik bağıntılardan arınmış
bir şekilde değerlendirirsek bu makam saf ve mutlak Birlik olarak tanımlanır. Ancak
Vâhidiyyet makamına gelince artık orada saf, mutlak ve basit bir varoluşsal birlikten söz
etme imkânımız yoktur. Zira bu makam farklı şeylerin yani fenomenler dünyasındaki ontik
varlıkların birbirleriyle karışıp kaynaşarak oluşturdukları sonsuzluğun kuşatıcı birliğidir.
“Ehadiyyet” makamı meta-ontik sıralamada “Vâhidiyyet” makamının üstünde bulunur
(Izutsu, 2001: 103-104).
Hızrî, İslam’ın Tevhid inancı üzerine kurulmuş bir din olduğu hakikatini ön plana
çıkararak, Tanrı’nın uluhiyette, ubudiyette ve rububiyyette hiçbir şekilde ortağı ve denginin
olamayacağını bizlere şu beyitle tekrar hatırlatmaya çalışır; “Şerîkün yokdurur kârunda iy
hayy, Bulunmaz mâni‘ün hükmünde her şey” (Belen, 1997: 31).
Hızrî’ye göre Tanrı’nın tek ve bir olması hakikati, O’nu tüm tasarruflarında yegâne irade
sahibi olmasını da gerekli kılacağı şeklindedir. Şayet iki ilahın varlığı mümkün olmuş olsaydı
bu iki ilah arasında bir irâde çatışması kaçınılmaz olacaktır. Yine benzer şekilde iki ilahlı bir
âlem tasavvuru düşünmek mümkün değildir. Çünkü iki ilahın varlığı âlemdeki var olan hem
ontik hem de kozmolojik nizam ve düzenin bozulmasına sebep olacaktır (Taftazânî, 2013:
119-120). Hızrî’nin bu konudaki genel yaklaşımına baktığımızda aşağıdaki ayet-i kerimeleri
dikkate aldığını söyleyebiliriz; “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle
ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır,
yücedir. (21/22)”
Bir diğer ayet-i kerime ise; “Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir
ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün
gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden
uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir” (23/91).
Hızrî’nin “Ehadsin hem ebedsin hem ezelsin, Vücûd-ı vâcib ü hem lem-yezelsin” (Belen,
1997: 31) beytini; ‘kâne Allahu ve lem-yekün me’ahû şey’en’’ yani ‘Tanrı vardı ve O’ndan
başka hiçbir şey yoktu.’ şeklinde irfanî terminolojiyle de ifade edebiliriz. Bu irfanî yaklaşımı,
yukarıdaki beytin anlam içeriğinde var olan Tanrı ve zaman ilişkisinin metafizik hakikatinin
farklı bir şekilde formüle edilmesi olarak da anlayabiliriz. Bu irfanî anlayış, Tanrı’nın ezelî
bir ontolojik hakikate sahip olduğunu ve her türlü zamansal sınırlamanın ve ontolojik
kayıtlanmanın dışında bulunduğunu ifade eder. Aslında bu Zorunlu Varlık olan Tanrı’nın
yokluğunun düşünülemeyeceği anlamına gelir. Tanrı-zaman ilişkisini ontolojik bir zemin
üzerinde iyi bir şekilde kurgulamak zorunluluğumuz vardır. Zira Tanrı’nın olmadığı bir
zaman dilimini düşünmek mantıksal olarak bizi doğrudan Tanrı’nın hâdis bir varlık olduğu
şeklinde yanlış bir düşünceye ulaştırır. Hem meta-ontik bir gerçeklik olarak hem de
mantıksal bir zorunluluk olarak hâdis olan Tanrı olamaz. Özellikle İslam filozofları Tanrı’nın
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ezeli oluş hakikatini “kıdem”, “kadîm” ve “akdem” gibi kavramlarla ifade etmişlerdir (Izutsu,
2001: 111; Aydın, 1992: 134).
İslam düşüncesinde Zorunlu Varlığın kâdim olması metafiziksel bir zorunluluk olarak
kabul edilmiştir. Bir başka ifadeyle Zorunlu Varlığın kâdim olmaması muhal olarak
görülmüştür. Bundan dolayı Zorunlu Varlık için yukarıda da belirttiğimiz gibi bir zamansal
başlangıç ön görmek mümkün değildir. Şayet Tanrı için zamansal bir başlangıç ön görülmüş Sayfa | 291
olsaydı bu anlayış bizi Zorunlu Varlığın hâdis olmasını gerekli kılan bir sonuca ulaştırırdı.
Böylece Zorunlu Varlık sonradan var olduğundan dolayı varlığını başkasından alan yani
sebepli bir varlık olması kaçınılmaz olmuş olurdu (Taftazânî, 2013: 121). Nitekim Hızrî bu
önemli felsefî ve kelâmî konuyu şu beyitlerle çok veciz bir şekilde ifade eder;
Bilâ-teşbîh eyâ hayy u hudâvend
Kadîm u Kadir u bi-misl-i mânend (Belen, 1997: 32)
Hızrî mesnevisinde “O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.” (57/3)
ayetine işaret ederek bu ayeti Tanrı’nın ezeli ve ebedi olduğu hakikatine temel kabul eder
(Belen, 1997: 31). Tanrı’nın ezelî oluşu mutlak anlamdadır. Zira ‘Tanrı vardı ve O’ndan
başka hiçbir şey yoktu’ şeklindeki metafizik hakikati, kozmolojik birtakım öğelerin
varlığından yani onların yaratılmazdan önceki durumlarına işaret eden veya o metafizik
konumu tasvir eden bir niteleme değildir. Aksine bu irfânî yaklaşım mutlak anlamda olup,
Tanrı için bir başlangıç ve bir son ön görmek aklen mümkün olmadığından bu metafizik
hakikat geçerliliğini ezeli ve ebedi olarak korur. Bir başka ifadeyle ‘Tanrı vardır, var
olacaktır ve ondan başka bir şey yoktur ve olmayacaktır da (Izutsu, 2001: 111; Aydın, 1992:
134).
Hızrî’nin şiirde Tanrı’nın selbî sıfatlarından olan kıdem ve bekaya yapmış olduğu vurgu,
Tanrı’nın Zorunlu Varlık olmasının metafizik sonuçlarından olan sonsuzluk ve değişmezlik
ilkesiyle yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz. “Tanrı sonsuzdur.” önermesi aslında
Tanrı’nın birçok subûtî sıfatını da beraberinde içermektedir. Nitekim Tanrı için kabul etmiş
olduğumuz sonsuzluk fikri, Tanrı’nın her şeyi kuşatan ve kapsayan bilgi, kudret ve iradesini
de ifade eder. Bahse konu olan sonsuzluk nitelemesi aynı zamanda Tanrı’nın kendi
fiillerindeki sınırsızlık ve kayıtsızlık özelliğini de içerir. O’nun sonsuz olması aynı zamanda
O’nun ekmel varlık olduğu anlamına da gelir. Bundan dolayı Tanrı için tüm sıfatlara en
yetkin bir şekilde sahiptir ifadesini çok rahatlıkla kullanabiliriz (Aydın, 1992: 136).
Hızrî’nin Tanrı’nın zaman ve mekândan münezzeh olduğunu söylemesi yine Tanrı’nın
sonsuz olduğuna vurguda bulunması, her bakımdan Tanrı’nın değişmez ve Mutlak olduğu
düşüncesini ön plana çıkarma gayreti olarak anlaşılabilir (Belen, 1997: 31). Zira değişme
ontolojik olarak bir varlığın kendi kendine yetmezliğinin bir işaretidir. Oysa Tanrı için ancak
bitip tükenmeyen, sonsuz ve en mükemmel şekilde bir zenginlik (el-Gınâü’t-tâmm) söz
konusudur. Tanrı’nın bu zenginliği kendi dışındaki bir başka varlıkla bağlantılı olmadığı gibi
kendi kendine yeterli olması ve başkasına hiçbir şekilde muhtaç olmaması da demektir
(Kutluer, 2002: 108).
Hızrî felsefe ve kelamda önemli tartışmalara kapı aralayan Tanrı’nın sonsuzluk ve
değişmezlik ilkesine şu beyitle işaret eder; “Sivâ-yı zât-ı kudsün külli fânî, Bekânun vech-i
Rabbindür beyânı” (Belen, 1997: 31). Bu beyit aynı zamanda aşağıdaki ayet-i kerimenin bir
açıklaması gibi de anlaşılabilir.

اْل ْك َرا ِّم
ِّ ْ ُك ُّل َم ْن عَ َل ْيهَا َفان َويَ ْب َقى َو ْجهُ َربِّكَ ُذو ا ْل َج ََل ِّل َو
“Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır). Ancak azamet ve ikram sahibi
Rabbinin zâtı bâki kalacak.” (55/26-27)

Ahmet PİRİNÇ

Fenomensel varlıkların tümü (mümkün varlık) ontolojik süreklilik yönüyle ma’lûl bir
niteliğe sahiptir. Bir başka ifadeyle ontolojik gerçeklik kazanmış ve karşımızda duran tüm
şeyler aslında yokluğa mahkûmdur. Tanrı dışındaki tüm varlık için ontik paradoksal bir
durum ortaya çıkmış olsa da metafiziksel hakikat olarak; her ‘varlık’ (mevcûd), özsel (zâti)
ve ontolojik nitelikleriyle ‘yok’tur (madûm) şeklinde bir yargı ortaya çıkmaktadır. Nitekim
var olan bütün şeyler, tüm meta-ontik bağıntılarından soyutlanmış olarak tasavvur
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edildiğinde yani onları varlık sahasına çıkararak onlara varlık bahşeden İlahi Kudret’ten
bağımsız olarak düşünüldüğünde bütün eşya yok hükmündedir. Ancak yok olan tüm bu
şeyleri kendilerine bilfiil varlık veren Tanrı’yla bağıntılı olarak değerlendirdiğimizde ise
bunlar vardır ve varlık olarak nitelendirilirler. Tanrı hariç hiçbir varlığın kendine ait
herhangi bir ontolojik gerçekliği olmadığı gibi Zorunlu Varlık ile olan metafiziksel
bağıntılarının dışında gerçek bir ontolojik temelleri de yoktur (Izutsu, 2001: 103; Durusoy,
2008: 89).
Tanrı’nın Zorunlu Varlık olması, O’nun Varlığının sebebinin olmaması anlamına gelir.
Hızri Tanrı’nın Zorunlu Varlık olma gerçekliğini ontolojik realiteyle ve kozmolojik öğelerle
temellendirerek Tanrı’nın nihai var oluşun kaynağı olduğunu şu şekilde ifade eder; “Bi-ismi
hâlıkı’s-seb‘i’s-semâvât, Bi-hamdi râzıkı’ş-şey’ vâcibi’z-zat” (Belen, 1997: 31). Bu beyitte
Tanrı, tüm varlığın var oluşsal gerçekliğinin ve varoluşlarını kendisinden edindikleri Mutlak
şeklinde tanımlanmıştır. Buna varoluşun kaynağı veya gözü anlamında (yenbû-i vücûd) da
diyebiliriz (Izutsu, 2001: 170).
Hızrî Tanrı için öngörülen selbi sıfatlardan “el-Kadîm” ve “el-Evvel” niteliklerinin her
ikisini de beraberce iki farklı beyitte zikrederek bu iki selbi sıfatın önemini bizlere tekrar
hatırlatır;
Bir evvelsin ki yokdurur bidâyet,
Bir âhirsin ki irişmez nihâyet.
Bilâ-teşbîheyâ hayy u hudâvend
Kadîm u Kadir u bi-misl-i mânend (Belen, 1997: 31)
Aslında Tanrı’nın Evvel oluşu Tanrı’nın Kendisiyle Kadim oluşu anlamına gelir. Bir başka
ifadeyle bu iki Tanrısal nitelik birbirinin müteradifi konumundadır. Ancak bu iki sıfatı
metafiziksel bir temelde ve felsefi bir perspektifle tahlil ettiğimizde ikisi arasındaki nüansı
rahatlıkla görebiliriz. Tanrı’nın varlığının herhangi bir sebeple öncelenmediği gibi tüm
kozmik sebeplerin de sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka ifadeyle O bütün
varlıklardan Öncedir. Zira var oluşlarını sebep-sonuç bağıntısındaki zorunluluğa borçlu
olan tüm kozmik sebepler dizisinin gelip dayandığı İlk Sebep Tanrı’dır. Bundan dolayı tüm
kozmik varlığa olan önceliği yani Varlığı Öncelenmeyen olması nedeniyle kozmik varlıkların
Tanrı’ya izafeti O’nun Evvel olma niteliğini oluştururken Onun Kendi Zorunlu Varlığıyla tüm
varlıkları öncelemesi ise Kendisiyle Kadîm olması anlamına gelir (Kutluer, 2002: 100).
Hızrî Tanrı’nın Yetkin olmasının bir gereği olarak var kıldığı tüm mevcudatın ontolojik
ve kozmik bir düzen ve tertip içerisinde bulunduğunu belirtir;
Müretteb cümle masnû‘un bilâ-rayb
Kemâl-i san‘atunda yokdurur ‘ayb (Belen, 1997: 31)
Hızrî bu iki beyitte varlıkta müşahede ettiğimiz bu düzenin, metafizik bütünlük
içerisinde kendisini bir yönüyle ontolojik bir gâye ve amaçsallık içerisinde takdim ederken
bir başka yönüyle de kendisini estetiksel bir veçheyle görünür kıldığını ifade eder. Aslında
eşyaya projeksiyon yapan insan zihninin ve duyularının, eşyanın ontik doğasını teleolojik
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bir düşünceyle anlamaya çalışırken bu anlam çabasını estetik perspektifiyle
zenginleştirmiştir. Âlemde var olan bu tertip ve düzen Tanrı’nın cevad/cömert, âdil ve
cemal sıfatlarının tecellisinden başka bir şey değildir. Hızrî dikey ve yatay ontolojik
hiyerarşiye dikkat çekerek Tanrı’nın varlıklar hiyerarşisinde neyin nerede olacağını
kusursuz bir şekilde ilmiyle ve inayetiyle belirleyip takdir ettiğini söyler (Aydın, 1992: 6768; Belen, 1997: 31).
Nitekim kesret alemi çokluk alemi olduğundan burada sayısız mevcutlar söz konusudur.
Ancak bu ontolojik çoklu yapı her türlü kaos ve kargaşadan uzaktır. Çünkü kesret
âlemindeki her bir varlık belirli bir ontolojik sıralamaya tabidir. Hızrî’nin “Müretteb cümle
masnû‘un bilâ-rayb” şeklindeki beyti bu ontolojik tertip ve düzene dikkat çekmektedir.
Tanrı’nın yaratmış olduğu her bir şey, varlıktaki ontolojik sırasına göre O’ndan payını alarak
ortaya çıkar. Bu ontik var oluş sıra düzeninde en mükemmelden daha eksiğe doğru bir var
oluş skalası oluşur. Bu var oluş sıra düzeni, eksikten daha eksiğe doğru bir iniş çizgisi
üzerinde meydana gelir. Zira tüm mevcutlar bulunması gereken ontolojik mertebede var
olduklarından tam bir ontolojik nizam ve tertip üzere bulunurlar. Bundan dolayıdır ki;
bütünüyle varlık bir düzen içinde Tanrı’nın varlığının etkisiyle meydana gelmiştir deriz
(Topdemir, 2009: 190-191).
Hızrî, “Münezzehsün müberrâsun muhakkak, Mekânun hayyizün olmadan el-hak”
beytinde Tanrı’nın esmasından olan el-Hak ismini öne çıkararak bu isim bağlamında
Tanrı’nın zaman ve makandan münezzeh olmasını temellendirmeye çalışır. Hak, sûfî
literatüründe genellikle Vücûd-u mahz yani Mutlak Varlık’la özdeş kabul edilmiştir. Hak
yani Mutlak Varlık bizim idrakimizin konusu olmaktan münezzeh olup idrak edilemez.
Ancak bizim idrakimize konu olabilecek şey Hakk’ın metafiziksel birtakım mertebelerde
kendini izhâr etmek suretiyle ortaya çıkan ontolojik görünümlerinden başkası değildir.
Hakk’ı yani Mutlak Varlığı herhangi bir metafizik veya ontolojik değerlerle nitelendirmek
mümkün olmadığı gibi O’nun hakkında hüküm vermekte mümkün değildir. Bundan dolayı
O mutlaklık ve takyit ile sınırlanmadığı gibi cüz’î, küllî, umûmî veya husûsî şeklinde ifade
edilen varlığa ilişkin değerlerle de nitelendirilemez. Aynı zamanda O’nu, kendi zâtından
ayrı, eklenmiş bir birlik ile de vâhid şeklinde nitelemek mümkün değildir (Demirli, 2011:
204).
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere Hızrî’nin bahse konu olan beyitte Tanrı’yı
cisimsel birtakım niteliklerden münezzeh kılması aslında Hak isminin Mutlak Varlıkla aynı
olmasıyla yakın ilişkilidir. Bu metafizik mertebeyi ontolojik olarak; ‘mutlak surette kayıtsız
ve şartsız varoluş’ şeklinde tanımlamıştık. İşte bu mutlak kayıtsızlık ve şartsızlık hali,
Hakk’ın yani Sırların Sırrı’nın bütün nitelemelerden münezzeh ve berî olduğu anlamına gelir
(Izutsu, 2001: 110). Tanrı uzam ve niceliğe sahip varlıklar gibi olmadığından bölünme kabul
etmez. Bundan dolayı Tanrı hakkında “ne kadar”, “ne zaman” ve “nerede” türünde niceliğe
ve cisimsel mahiyete taalluk eden sorular sormak muhaldir. Zira tanrı cisim değildir
(Topdemir, 2009: 297).
Hızrî Tanrı’nın temel sıfatlarından biri olan ilim sıfatını zikrederek Tanrı’nın hem dileme
ve hem de yaratma fiillerinin bu sıfatla yakın bir ilgisinin olduğunu söyler. İlim en kapsamlı
sıfatlardan biri olduğundan ilgili olduğu metafizik alanda buna bağlı olarak en geniş alan
olarak kabul edilir. İlim sıfatı hem ontolojik gerçeklik kazanmış varlıkla hem de varlık
sahasına çıkmamış olan yoklukla ilgili bir niteliktir. Tanrı kendi özünü bilen bir varlıktır.
Kendi özünü bilmekle de âlemi bilir. Bundan dolayı Tanrı her şeyi bilir ve Tanrı’nın ilmi her
şeyi kuşatmıştır. Özellikle Tanrı’nın ekmel varlık olması yani Tanrı’dan daha mükemmel bir
varlığın tasavvur edilememesi düşüncesi aynı zamanda Tanrı’nın her şeyi bildiği gerçeğini
de gerektirir. Tanrı’nın bu bilgisi varlıkların meydana gelme sebebidir. Tanrı’nın bilgisi
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objenin değişmesine bağlı olarak değişmez. Tanrı’nın bilgisi, tek ve bölünmezdir. Her şey
Tanrı’nın ezeli bilgisine göre yaratılmıştır. Bundan dolayı hiçbir şey O’nun için yeni değildir.
Tanrı’nın Hayy (diri/canlı) olması O’nun aynı şekilde ilim, idrâk ve fiil sahibi olduğu
anlamına gelir. Nitekim Hızrî’de Tanrı’nın ontolojik gerçekliği üzerinden bu epistemolojik
nitelikleri izah etmeye çalışır (Aydın, 1992: 138, 142).
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Sonuç ve Değerlendirme
Hızrî’nin bir tür ahlak ve nasihat kitabı olan bu eserinde, geleneksel anlayışa uygun
olarak İslam ahlâkını oluşturan ana kaynak ve kurucu metinlerin Kur’an-ı Kerim ve Hz.
Peygamberin Sünneti olduğu görüş ve anlayışını ön planda tutmaya gayret ettiğini
söyleyebiliriz. Hızrî’nin Tanrı tasavvuruyla ahlak anlayışının iç içe geçtiğini ve ahlak
anlayışını Tanrı tasavvuruyla ilişkilendirerek ahlâkî düşüncesine metafizik bir temel
oluşturma çabası içinde olduğunu görürüz. Hızrî’nin bahse konu olan bu eserinde
oluşturmaya çalıştığı metafizik düşünce ve ontolojisi tümüyle irfânî kodlara sahiptir.
Düşünce dünyasını şekillendiren irfânî anlayış aynı zamanda Hızrî’nin Tanrı tasavvurunun
neliğini de şekillendirmiştir.
Hızrî’nin, Tanrı’ya ilişkin nitelemeleri ilk bakışta her mesnevinin tevhid bölümünde
bulunacak bir içerik ve tarzda olduğu izlenimi verebilir. Ancak bu bölüm dikkatle
incelendiğinde Hızrî’nin bilinçli bir şekilde kavram seçiciliğini ön plana çıkardığını görürüz.
Tanrı’yı tavsîf ederken kullanmış olduğu kavramsal çerçeve ontolojik bir bütünlük imkânı
sağlarken aynı zamanda okuyucuya metafiziksel bir estetik zevki de tattırır. Nitekim Hızrî,
irfânî düşüncede Tanrı için var kabul edilen metafiziksel mertebeler arasındaki meta-ontik
farklılıkları yansıtmak için kavramları titizlikle kullandığını görürüz. Yine aynı şekilde
Tanrı’nın sıfatlarını da ele alırken Zat-sıfat ilişkisi, sıfatlar ve diğer varlıklar arası bağıntılar,
sıfatların farklı vezinlerden türetilmiş formları yine bu kavramsal çerçeve hassasiyeti
gözetilerek ele alınılmıştır.
Hızrî, Tanrı’nın ezeli ilminde kadim olarak mevcut olan her şeyin, O’nun dilemesiyle ezeli
hüküm şeklinde Gayb âleminden Şahadet âlemine çıktığını belirterek ezeli ilahi ilmi ön
plana çıkarmıştır. Hızrî, tüm varlığın Tanrı’nın kudretine boyun eğdiğini belirterek
Tanrı’nın ulûhiyetine dikkat çekmiştir. Aynı şekilde Hızrî, tüm şeylerdeki ilim, kudret, irade
ve kuvvetin O’nun olduğunu ısrarla belirterek Tanrı’nın rububiyetine vurguda
bulunmuştur. O bütün varlığın sahibidir ve her şeye kadirdir. O hikmet ve hayat sahibi, bilen,
gücü yeten ve irade sahibidir ve her şeyin varlığı O’ndandır derken O’nun ubudiyetine işaret
etmiştir.
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NECÂTÎ'NİN DÖNE DÖNE GAZELİYLE AMASYALI ŞAİRE MİHRÎ
HATUN'UN NAZİRESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON BETWEEN THE “DÖNE DÖNE” GHAZAL OF NECÂTÎ
AND THE NAZİRE OF MİHRÎ HATUN
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Özet
Nazire, şairlerin kendilerini geliştirmeleri için bir okuldur. Bu okulun önemli
şairlerinden biri Necâtî’dir. Şair, şöhretini döne döne redifli gazelleri sayesinde
yakalamıştır. Döneminde birçok şair tarafından takip edilen şiirlerine nazireler yazılan
Necâtî’nin önemli takipçilerinden biri de Amasyalı şâire Mihrî Hatun’dur. Mihrî Hatun,
Türk edebiyatının ilk kadın şairlerinden olup şâirliğiyle döneminde dikkat çekmiştir.
Mihrî’nin bu nazirelerinin içerisinde döne döne gazelinin önemli bir yeri vardır. Bu
çalışmada bu şiirler birbiriyle kıyaslanacak ve nazirenin Türk şiirine katkısı ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Necâtî, Mihrî Hatun, döne döne, nazire, klasik Türk edebiyatı.
Abstract
Nazire is a school for poets to improve themselves. One of the important poets of this
school is Necati. The poet got his reputation thanks to his ghazals with the redif
(repeated word) of “döne döne”. One of the most important followers of Necâtî, whose
poems were followed by many poets during the period, was Mihrî Hatun. Mihrî Hatun,
one of the first women poets of Turkish literature, attracted attention during the period
of her poetry. There is an important place gazel of döne döne in these nazires. In this
study, these poems will be compared with each other and the contribution of nazire to
Turkish poetry will be tried to be revealed.
Keywords: Necâtî, Mihrî Hatun, döne döne, nazire, classical Turkish literature.

Giriş
Klasik Türk edebiyatı şair okulunun en önemli unsurlarından birisi şüphesiz ki naziredir.
Nazirenin şairlerin yetişmesindeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bir şairin şiirine anlam
paralelliği çerçevesinde aynı vezin ve kafiyede yazılan şiir olarak açıklanan nazire1,
1. Zemin şiiri geçme arzusu,
2. Meydan okumalara cevap verme ihtiyacı,
3. Üstad şairleri izlemek,
4. Bir dostluk göstergesi,
Nazirenin tanımı konusunda problem söz konusudur. Aynı vezinde olmayan nazirelere nazire
mecmualarında rastlanması bu tanımın tekrar düşünülmesi gerekliliğini gösterir niteliktedir.
1
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5. Genç şairleri teşvik,
için yazılmaktadır (Köksal, 2006: 97-105). Nazirenin yazılışındaki bu etkenler, şairin
gelişmesi ve şiirin mükemmelleşmesi bağlamında önem taşımaktadır. Yazılmış bir zemin
şiirin en mükemmel halini alması şüphesiz ki nazirenin temel işlevlerinden birisidir. Zemin
şiiri yazan şair ne kadar iyi ve beğenilen bir şiir ortaya koyduysa onu tanzir edenler de daha
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bilgilere rastlanır:
İbrahim Paşa’nın Hayâlî Bey’e Hayretî’yi sorması üzerine cevabı ilginçtir: ‘Hattâ bu
yakınlarda bir gazel dimişdür bir a’lâ matla’ı vâki’ olmışdur ki nazîre déyemedüm’ (Kılıç,
2012: 639).
Yahya Bey’in anlatıldığı bölümde ‘Hakkâ ki sihr-i helâldür ve nazîre demek muhâldür’
sözü tanzir edilemeyecek kadar önemli eserler olduğunu gösterir niteliktedir (Kılıç, 2012:
677).
Bu örneklerde şairler için tanzir edilemeyecek bir şiir yazmak, şiirdeki en üst
mertebedir. Bir şiir, öyle yazılmalıdır ki kendisine cevap’a gerek kalmamalıdır ve
muhtemelen şairlerin ulaşmak istedikleri son mertebe de budur. Yani zemin’in tanzir
edilemeyecek derecede mükemmel olması.
Yine mesnevilerin de nazire ve cevap yollu ele alınması da nazirenin bir diğer yönüdür.
Hamdî’nin Kıssa-i Yûsuf’unu değerlendiren Latîfî “Bir nazm-ı bî-nazîr ve mümteni’u’nnazîrdür ki her beyti beyt-i ma’mûr gibi menba’-ı metîndür... El-hâsıl her şâir ki selâkat-i
tab’ına i’timâd idüp ana nazîre ve cevâb kasdın ide cehlin ızhâr eyler” (Canım, 2000: 235).
Hamdî’nin naziresine nazire yazmaya kalkmak kişinin cehaleti ile ilgili bir durum olması,
eserin mükemmeliyetini ortaya koyar niteliktedir.
Zemin şiirle ilgili böyle bir açıklama getiren tezkire yazarları, zemin’e yazılan nazireler
için de bir beğeni kriteri geliştirmişler ve bazı nazireleri diğerlerinden üstün tutmuşlardır.
Latîfî, Tâbi’î Çelebi maddesinde “Mesîhî’nün şehrengizine andan yeg kimse nazîre
dimemişdür” (Canım, 2000: 198).
Rızâyî maddesinde “ve merhûm Necâtî Begün girih girih redîf gazeline dinilen nezâyirde
bunlarun nazîresine nazîr nazîre düşmemişdür” (Canım, 2000: 274).
Zamânî maddesinde “Ahmed Paşa’nın âteş redif gazeline bundan evceh ü ahsen kimse
nazîre dimemişdür” (Canım, 2000: 287).
Sun’î-i Kâtib maddesinde “Şi’r-gûylıkda Hayâlî ve Figânî akrânı belki bunlara sâlis veya
sânî idi. Bunlarla nice üstâd gazeline cevâb dimişdür. Nezâyirde nice yirde galebe itmişdür”
(Canım, 2000: 362).
Evceh ve ahsen kimse nazire dememiştir, eşbeh ve efdal kimse nazire düşürmedi gibi
ibareler nazirelerin tezkire yazarları tarafından en iyisinin belirlendiği anlamında
düşünülebilir. Muhtemelen şairler yazdıkları nazirelerin en iyisi olmasına gayret ediyorlar,
bir şekilde de bu yazdıklarıyla takdir görüyorlardı.
Şiirde orijinalite şairler için önemlidir. Orijinaliteyi belirleyen önemli unsurların başında
da redifler gelir. Zemin şiir sahibi şairler, buldukları özgün rediflerle edebî geleneğin
şekillenmesini sağlamışlardır. Klasik edebiyatın klasik öncesi döneminin orijinal matla’lar
ve redifler bulmaktaki en önemli şairlerinden biri şüphesiz Necâtî’dir.
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Önemli edebiyat tenkitçilerinden Gelibolulu Âlî’nin Necâtî’nin şiirlerini değerlendirişi
önemlidir:
Bir zamân cümle dîvânını intihâba me’mûr oldum, Kırkdan ziyade ma’mûr gazellerini
buldum (İsen, 2017: 83). Birçok şiiri beğenmeyen ve onlar hakkında şöyle söylenmeliydi
diyen bir edebiyat eleştirmeninin2 - Âlî’nin okuduğu nüshada kaç şiir olduğundan emin
olamasak da – 40 gazelini ma’mur olarak addetmesi önemli bir olgudur. Nevâî’nin de Sayfa | 299
Anadolu’ya 40 gazelini göndermesi bir tesadüf olmasa gerektir. Necâtî, Pervâne Beg
Mecmû’ası incelendiğinde en çok tanzir edilen şairdir. Bu mecmû’ada zemin şiir sahibi
şairler şu şekilde sıralanmaktadır. Necâtî 102; Ahmed Paşa 70; Zâtî 40; Hayâlî 27; Şeyhî 25
(Gıynaş, 2014: 20-38). Yine bu mecmuada Necâtî’nin 197 şiirinden 102’si; Ahmed Paşa’nın
115 şiirinden 70’i; Zâtî’nin 374 şiirinin 40’ı; Hayâlî’nin 180 şiirinden 27’si; Şeyhî’nin de 35
şiirinden 25’i zemin şiir olarak gösterilmiştir. Bu durum, Necâtî’nin tanzir edenden ziyade
tanzir edilen bir şair olduğunu göstermektedir. Şâiri şöhrete kavuşturan şiirleri ise döne
döne redifli şiirleridir.
Necâtî’nin döne döne gazelleri Türk edebiyatında önemli bir yerdedir. Şairin yazdığı bu
iki şiir onun şöhreti yakalamasını sağlamıştır. Şiirler, Hasan Çelebi’nin verdiği bilgilere göre
Necâtî Kastamonu’da iken yazılmıştır: Babasının Mîrî Efendi’den naklettiğine göre Ahmet
Paşa ile Bursa’da sohbet ederken Kastamonu’dan bir kervanın geldiğini Necâtî mahlaslı Nuh
isimli bir şairin ortaya çıktığını haber verir:
“Ol esnâda Kastamonıdan bir kârbân gelüp haber virdi ki Necâtî mahlas ve Nûh nâm
fasîhü’l-lafz ve belîgü’l-kelâm bir şâ’ir peydâ ve zâhir oldı ve bu eyyâmda döne döne redîf
bu iki gazel-i latîfi diyüp şöhre-i hâss u âmm oldı. Bu bir iki ebyât ol gazellerdendür”
(Sungurhan, 2017: 838) denilerek önce
Çıkdı eflâke derûnum şereri döne döne
Yandı kandîl-i sipihrün cigeri döne
matla’lı 7 beyitlik gazelinden beş beyti daha sonra ise:
Bu cefâdan ki kadeh ağzun öper döne döne
Nâr-ı gayretde kebâb oldı ciger döne döne
matla’lı beş beyitlik gazelinden 3 beyite yer verilmiştir. Bu bilgi, aslında şâiri meşhur eden
şiirin ‘Çıkdı eflâke derûnum şereri döne döne / Yandı kandîl-i sipihrün cigeri döne döne’
matlalı olanın olduğunu düşündürür. Yine Türk edebiyatının hacimli ilk mecmû’alarından
olan Câmiu’n-Nezâir’de yukarıdaki sıralamanın aynısı yer almış ve 7 beyitlik olan gazelin 6
beyiti; 5 beyitlik olan gazelin tamamı verilmiştir ve bu şiirlere herhangi bir nazire
gösterilmemiştir (Morkoç, 2003: 1998-2002).
Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâir’inde ilk şiir “Bu safâdan ki kadeh agzun öper döne
döne/Nâr-ı gayretde kebâb oldı ciger döne döne” matla’lı olanıdır ve bu zemine yazılmış 8
nazire3; ikinci “Çıkalı göklere âhum şereri döne döne” mısraıyla başlayan gazele yazılmış 5

Âlî’nin edebiyat eleştmenliği hakkında bk. Aksoyak, 2009: 33-48.
Bu şiire nazire yazanlar, Hızrî Bey Çelebi, Kebîrî, Muhibbî, Lâmi’î, Mihrî, mürettibin yani Edirneli
Nazmî’nin 3 gazelidir.
2
3
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nazire yer almıştır4 (Köksal, 2017: 1471-5). Pervane Bey Mecmû’asında da aynı sıralama
söz konusudur ve birinci şiire 6 nazire5; 2. şiire 4 nazire6 gösterilmiştir.7
Taklidin ağır bastığı bir geçiş devrinde yaşayan Necâtî Bey, bu dönemde Türkçenin sesini
bulan bir şairdir (Horata, 1998: 46) ve döneminde veya döneminden sonra ona nazire yazan
Sayfa | 300 şairlerin sayısı şüphesiz ki fazladır. Bu şairlerden dikkat çekenlerinden birisi de Amasyalı
şaire Mihri Hatun’dur.8 Amasyanın yetiştirdiği önemli değerlerden olan Mihri Hatun,
döneminde tanınan şairlerdendir ve özellikle Necâtî’ye yazdığı nazirelerle bilinir.9
Her şairin bir hayran kitlesi veya takipçileri söz konusudur. Hafız Divanını tetebbu edip
kafiyesi kafiyesine şiir yazan Fazlî (Kılıç, 2012: 1190-1), Ali Şîr Nevâyî’nin üç cilt divanına
tamamiyle nazire yazan Cemîlî (Canım, 2000: 217); eski şairleri taklit eden Sehî (Kılıç 2012:
1011), Ahmed Paşa’nın gazellerine nazire yazmakla kendisini sınayan Sâfî (Kılıç 2012:
1267) veya Necâtî’nin şiirlerine nazire yazan Mihrî.
Mihri Hatun’un Necâtî’ye yazdığı nazireler şüphesiz ki bir hayranlık vesilesiyle birlikte
Latîfî’nin de değindiği gibi bir onun gibi olabilme çabasıdır.
“Ekser-i eş’ârı merhûm Necâtî Bey’e nazîre vâki’ olmuştur ve îcâd u tasarrufı ekseriyyâ
nezâyirde bulmışdur. Nezâyirden garazı pâye-i şi’rde ana irişmek ve tîr-endâzlar
mesâbesinde menziline ve nişânesine yetişmek idi... Necâtî şi’rinün gerçi döne döne
gazelinün nazîresin dimişlerdür ammâ cümle-i nezâyirinden birisi bunun didügi nazîreye
nazîre olmaz” (Canım, 2000: 511).
Latîfî’nin Mihrî Hatun’da dikkat çektiği nokta, îcâd’ı yani yeni şey oluşturmayı nazirede
bulmuş olmasıdır. Mihrî Hatun’un Necâtî’ye nazirelerini inceleyen Metin Hakverdioğlu’nun
“gerçekten –aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere- bazen ustasını kızdıracak kadar gazel
sahasında lirizmi ve heyecanı yakalamıştır” (Hakverdioğlu, 2009: 526) görüşü dikkate
değerdir ve incelenen döne döne gazelinde de benzer şeyleri söylemek mümkündür.
Mihrî Hatun’un nazîresi hem Mecma’u’n-Nezâ’ir’de hem de Pervâne Bey Mecmû’asında
Bu safâdan ki kadeh agzun öper döne döne/Nâr-ı gayretde kebâb oldı ciger döne döne”
matlaıyla başlayan gazele gösterilmiştir. Osman Horata’nın çalışmasında bu şiir, ‘Çıkalı
göklere âhum şereri döne döne/Yandı kandîl-i sipihrün cigeri döne döne’ matla’lı şiirden
sonra alınmıştır. Şiirlerin kıyaslanmasında başlangıç itibariyle Edirneli Nazmî ve Pervâne
Bey’e uyulacaktır.
1 Bu cefādan ki ḳadeḥ aġzuŋ öper döne döne
Nār-ı ġayretde kebāb oldı ciger döne döne

1 Āteş-i ġamda kebāb oldı ciger döne döne
Göklere çıḳdı duḫānumla şerer döne döne

2 Ne revādur bu ki ben ḳāmetümi ḥalḳa ḳılam
İnce belüŋ ḳuca ḳarşuma kemer döne döne

2 Cān firāḳuŋla fetīl oldı göŋül ḫānesine
Ten ḫayālüŋle fenār oldı yanar döne döne

3 Gözlerüm ḳıble-nümā gibi olupdur n’ola ger
İşigüŋ cānibine ḳılsa naẓar döne döne

3 Ḫāk-i pāyüŋe yüzin sürmek içün şems ü ḳamer
Ser-i kūyuŋa gelür şām u seḥer döne döne

Bu nazireleri yazanlar, Zârî-i Üskübî, Ferîdî, mürettibin yani Edirneli Nazmî’nin 3 gazelidir.
Nazireler, Mihrî Hatun, Fakîrî, Lâmi’î, Muhibbî, Nazmî, Hızrî’ye aittir.
6 Nazireler, Zârî, Ferîdî, Bâkî Çelebi ve Nazmî’ye aittir.
7 Osman Horata bu iki şiire toplam 17 nazirenin yazıldığını belirttikten sonra mecmualardan
derlediği gazelleri, çalışmasının sonuna eklemiştir. Bk. Horata, 1998: 44-66.
8 Mihri Hatun ile ilgili ayrıntılı bir araştırma ve divanı için bk. Arslan, 2007.
9 Bu nazireler için bk. Metin Hakverdioğlu, 2009: 522-551.
4
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4 Sensen ol şāh-ı felek-mertebe kim leyl ü nehār
Yüz sürer işigüŋe şems ü ḳamer döne döne

4 Ḳaşuŋa beŋzemek içün senüŋ ey Zühre-cebīn
Kendüzin ṭutdı hilāl étdi ḳamer döne döne

5 Girye vü zārī ile oldı Necātī dōlāb
Gülsitān-ı ser-i kūyuŋı ṣular döne döne

5 Cān cān-bāzını gör laʿlüŋe érişmek içün
Rīsmān-ı ser-i zülfüŋden iner döne döne
6 Düşeli şevḳi ḫayāl-i lebinüŋ Mihrī dile
Āteş-i ġamda kebāb oldı ciger döne döne
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Gazellerin Çevirisi
Necâtî’nin Şiiri
1 Kadeh, bu cefadan ağzını döne döne öper; ciğer, gayret ateşinde döne döne kebap oldu.
2 Ben boyumu halka haline getirdiğim halde, karşum[d]a kemer’in senin ince belini döne
döne kucaklaması reva mıdır?
3 Gözlerim, eşiğin tarafına döne döne bakarak kıble gösteren alet olursa ne olur ki?
4 Sen, güneş ve ayın gece gündüz eşiğine yüz sürdüğü, felek mertebeli bir padişahsın.
5 Necati, ağlayıp inleyerek mahallenin gül bahçesini döne döne sulayan dolap gibi oldu.
Mihrî’nin Şiiri
1 Ciğer, gam ateşinde döne döne kebap oldu; kıvılcım, dumanımla döne döne göklere
çıktı.
2 Can, ayrılığında gönül evine fitil oldu; ten, hayalinle döne döne yanarak fener oldu.
3 Güneş ve ay, ayağının toprağına yüzünü sürebilmek için sabah akşam senin mahallene
döne döne gelir.
4 Ey Zühre alınlı; ay senin kaşlarına benzemek için döne döne kendini tutarak hilal etti.
5 Dudaklarına erişmek için saçlarının ipinden döne döne inen, canla oynayan (cambaz)
can’ı gör.
6 Mihrî gönüle dudaklarının hayalinin isteği düştüğünden beri ciğer, gam ateşinde kebap
oldu.
1. Ses unsurlarının Karşılaştırılması
a

â

b

c

ç

d

e

f

g

ġ

h

ḥ

ḫ

ı

i

ī

j

k

ḳ

l

m

Necâti

16

13

11

6

-

20

48

2

8

2

2

2

-

9

16

2

-

7

9

18

11

Mihrî

16

19

8

6

4

28

56

4

5

2

3

1

5

10

24

4

-

9

6

21

12

n

ŋ

o

ö

p

r

s

ṣ

ş

t

ṭ

u

ū

ü

v

y

z

ẓ

ż

ẕ

Necâtî

27

5

5

14

2

21

7

1

5

5

-

10

1

12

2

5

4

-

-

-

Mihrî

36

11

4

17

1

21

8

-

9

6

1

7

1

18

1

7

6

-

-

-

İki şiirde a, c, ġ, h, ḥ, ı, m, l, o, p, r, s, t, ū, v, seslerinin aynı veya bir farkla yer alması şiiri
oluşturan en küçük yapı birimi ses birlikteliğini gösterir niteliktedir. Şiirlerin beyit
sayılarının farklı olmasının yanında seslerin kullanım sayıları dikkat çekicidir.
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2. Hece
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Açık hece

Uzun ünlülü kapalı hece

Ünsüzle biten kapalı hece

Necâtî

88

11

46

Mihrî

104

11

65

İki gazelde beyit sayısı farklı olsa da uzun ünlülü heceler eşittir. Bu bölümde vezine de
değinmek uygun olacaktır. İki şiirin vezni de fe’ilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün’dür.
Şiirlerdeki vezin kusurları şu şekilde gösterilebilir:
1 Bu cefādan ki ḳadeḥ aġzuŋ‿öper dö̱ ne döne 1 Āteş-i ġamda kebāb‿oldı ciger dö̱ ne döne
Nār-ı ġayretde kebāb‿oldı ciger dö̱ ne döne
Göklere çıḳdı duḫānumla şerer dö̱ ne döne
2 Ne revādur bu ki ben ḳāmetümi̱ ḥalḳa ḳılam
İnce be̱ lüŋ ḳuca ḳarşu̱ ma kemer dö̱ ne döne

2 Cān firāḳuŋla fetīl‿oldı göŋül ḫānesine
Ten ḫayālüŋle fenār‿oldı yanar dö̱ ne döne

3 Gözlerüm ḳıble-nümā gi̱bi olupdur n’ola ger
İşigüŋ cānibine̱ ḳılsa naẓar dö̱ ne döne

3 Ḫāk-i pāyu̱ ŋe yüzin sürmek‿içün şems‿ü ḳamer
Ser-i kūyu̱ ŋa gelür şām‿u seḥer dö̱ ne döne

4 Sensen‿ol şāh-ı felek-mertebe kim leyl‿ü
nehār
Yüz sürer i̱şigüŋe̱ şems‿ü ḳamer dö̱ ne döne

4 Ḳaşuŋa̱ beŋzemek‿i̱çün senüŋ‿ey Zühre-cebīn
Kendüzin ṭutdı hilāl‿étdi ḳamer dö̱ ne döne

5 Girye vu̱ zārī ile̱ oldı Necātī dōlāb
Gülsitān-ı ser-i kūyu̱ ŋı ṣular dö̱ ne döne

5 Cān cān-bāzını gör laʿlüŋe e̱ rişmek‿içün
Rīsmān-ı̱ ser-i zülfüŋden‿iner dö̱ ne döne
6 Düşeli̱ şevḳi ḫayāl-i̱ lebinüŋ Mihrī dile
Āteş-i ġamda kebāb‿oldı ciger dö̱ ne döne

Necâtî

Mihrî

1. beyitler

2 vasl, 2 imale

1 vasl, 2 imale

2. beyitler

4 imale

2 vasl, 1 imale

3. beyitler

3 imale

3 vasl, 3 imale

4. beyitler

3 vasl, 3 imale

3 vasl, 3 imale

5. beyitler

4 imale, 1 zihaf

1 vasl, 3 imale (cân:1,5 okunmuş)

6. beyit
Toplam:

5 vasl, 16 imale, 1 zihaf

1 vasl, 3 imale, 1 zihaf
11 vasl, 15 imale, 1 zihaf

1. ve 4. beyitler aruz bakımından benzerlik göstemektedir. Necâtî’nin vezin açısından 3.
Beyiti, Mihrî’nin 2. beyiti başarılıdır. Vezne hakimiyet açısından bakıldığında özellikle
Mihrî’nin cân kelimesini 1,5 olarak okuması ve 3. beyitteki vezinde zorlanışı
değerlendirirsek bu şiirde Necâtî’nin aruz konusunda daha rahat olduğu anlaşılmaktadır.
3. Kelime
İki şiirdeki Türkçe, Arapça, Farsça kelimeler kıyaslandığında şöyle bir tablo ortaya
çıkar10:

Kelimelerin Türkçe, Arapça veya Farsça olması Redhouse’un “A Turkish and English Lexicon” ve
Steingass’ın “A Comprehensive Persian English Dictiınary”sine göre belirlenmiştir.
10
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Toplam Kelime

Türkçe %

Arapça %

Farsça %

Necâtî

69

41

% 59,4

18

%26

10

%14

Mihrî

78

43

% 55,1

18

%23

17

% 21,7

Şairlerin tercih ettikleri Arapça kelime sayılarının eşit Türkçe kelimelerin ise çok yakın
oluşu şiirlerdeki paralelliği net bir şekilde gösterir niteliktedir. Kafiye kelimelerine de yer Sayfa | 303
vermek yerinde olacaktır.
İki şiirde de kafiyeyi oluşturan kelimeler aşağıdaki gibidir:
1. Beyit

2. beyit

3. beyit

4. beyit

5. beyit

Necâtî

öper-ciger

kemer

nazar

kamer

sular

Mihrî

ciger-şerer

yanar

seher

kamer

iner

6. beyit

ciger

Şiirde “r” revi11 harfine dayanan “er” kafiye-i mücerredesi vardır. İki şiir de bu kafiyeleniş
şeması mevcuttur.12 Matla beytinde ve 4. beyitte aynı kelimeler redif olarak kullanılmıştır.
Şairler özellikle bir şiire nazire yazarken zemin şiire ait bazı ipuçları kullanırlar; bunlardan
biri de aynı kafiyeyi oluşturan kelimeyi tekrar kullanmaktır. Mihrî de ciger ve kamer
kelimelerini iki defa kullanmıştır.
4. Söz Grupları
Döne döne Türkçe ikilemesi çerçevesinde gelişen gazeller, söz grupları veya terkipler
açısından değerlendirildiğinde 15. yüzyıl metinleriyle paralellik göstermektetir ve Farsça
tamlamalar yoğun değildir.
Necâtî’nin şiirinde nâr-ı gayret izafet-i teşbihiyyesi, Vasf-ı terkîbî ile kurulan izâfet-i
vasfiyye şâh-ı felek-mertebe, tetâbu’-i izâfât gülsitân-ı ser-i kûy ve leyl ü nehâr, şems ü
kamer, girye vü zârî izâfet-i atfî’leri Necâti’nin kullandığı tamlamalardır.
Mihrî ise izafet-i teşbihiyye olan âteş-i gam; izafet-i lâmiyye olan hâk-i pây ve ser-i kûy;
izafet-i atfî şems ü kamer ve şâm u seher; vasf-ı terkîbî Zühre-cebîn; tetâbu’-i izâfât olan
rîsmân-ı ser-i zülf ve Türkçe bir yapıyla oluşturulan şevki hayâl-i lebinün terkiplerini
kullanmaktadır.
Terkipler içerisinde dikkat çekici olan Mihrî’nin “şevki hayâl-i lebinün” söz grubudur. Bu
kullanım, Necâtî’nin meşhur döne döne’sinin son beytindeki “mutribi şeh meclisinün” söz
grubunu çağrıştırmaktadır. Osman Horata’nın za’f-ı telif olarak adlandırdığı söz grubunun
(Horata, 1998: 54) benzer şeklini Mihrî de kullanmıştır.
5. Cümle
Necâtî’nin cümle yapısında yüklem veya fiil soylu kelimeler farklı yerlerde kullanılırken,
Mihri kafiye kelimelerinden önce veya kafiye kelimelerinde iki mısra dışında fiil soylu veya
yüklem durumundaki kelimeleri kullanmıştır.
kebâb öldı ciger döne döne
Çıkdı duhânumla şerer döne döne
Fenâr öldı yanar döne döne
Gelür şâm u seher döne döne
Hilâl etdi kamer döne döne
11
12

Revi ve diğer kafiye terimleri için bk. Muallim Naci :43-69.
Kafiye için bk. Gürer, 2007: 133-176.
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Zülfünden iner döne döne
Kebâb öldı ciger döne döne
Böylelikle Mihrî’nin bilinçli bir tercihle yüklem durumundaki kelime ve kelime gruplarını
rediften önce kullandığı görülmektedir.

Sayfa | 304

6. Nazım Şekli
Şiirlerin ikisi de gazel nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Necâtî’nin şiiri 5 beyitten
oluşmakta iken Mihrî’nin gazeli altı beyitten oluşmaktadır.
7. Anlam Dünyası ve Edebî Kullanımlar
7.1. Necâtî’nin Gazeli
Necâtî’nin 1. beyitinde kadeh kişileştirilmiş çektiği cefalar sebebiyle sevgilinin ağzını
öpmektedir. Kadeh’in içi şarapla doludur aynı zamanda bu şarap rengi itibariyle kana
benzediğinden sıkıntılar eziyetler çeken bir aşığın sonunda sevgilinin dudaklarından bir
buse alarak hayat bulması ifade edilir. Yine âşığın yüreği gayret ateşinde kebap olmuştur.
Âşıkların kalbi, aşkın merkezidir ve sürekli hareket halindedir. Sevgilinin derdi ile ateşte
dönüp duran bir kebaba teşbih edilmiştir.
2. beyitte ise âşık boyunu halka haline getirmiştir. Sevgili karşısında iki büklüm olan âşık
bu haliyle sevgilinin kemerine imrenmektedir ve bu kadar eziyete katlanmasına, belinin iki
büklüm olmasına rağmen şair istifham yoluyla kemerin sevgiliyi kucaklamasını uygun
bulmaz ve reva mıdır diye sorar.
3. beyitte âşığın gözleri sürekli sevgilinin mahallesini gözlemektedir ve bunu döne döne
gerçekleştirmektedir. Gözlerin döne döne sevgiliyi araması her yerde sevgiliye bakıldığı
içindir. Aşığın gözleri kıble gösteren bir âlet durumuna gelmiştir. Burada sevgilinin evi
Ka’be olarak düşünülmektedir.
4. beyitte sevgili felek mertebeli bir padişahtır, güneş ve ay sevgilinin eşiğine gece
gündüz yüz sürmektedir; şems ve kamer tezadının yanında hüsn-i talil dikkat çekicidir.
Necâtî’nin diğer döne döne redifli şiirindeki hüsn-i ta’lillerin benzeri bir kullanım burada da
söz konusudur.
5. beyitte şair önce kendini tecrit etmekte sonra da kendisini dolaba benzeterek
inleyerek sevgilinin mahallesini suladığından bahsetmektedir. Dolab kelimesinde şair
kuyudan su çekmeye yarayan kabın çıkardığı ve su değirmeninin dönerken çıkardığı sesi
inleme olarak düşünerek dolabı kişileştirmiş veya kendisini dolaba benzetmiştir.
7.2. Mihrî’nin Gazeli
1. beyitte gam ateşe teşbih edilmiş, ciger (kalp, yürek) döne döne kebap olmuştur, bu
kebap olma sırasında kıvılcımlar dumanla beraber döne döne gökyüzüne çıkmıştır. Kebabın
ateşte kızartılırken kıvılcımlı bir duman çıkışı şaire tarafından hayal edilmiştir.
Burada dikkat çekici nokta bu beyitin iki döne döne şiirinin ilk mısralarından birini
taşımasıdır.
Necâtî’nin Döne Döne Matla’ları

Mihrî’nin Döne Döne Matla’ı

Çıḳalı göklere āhum şereri döne döne
Yandı ḳandīl-i sipihrüŋ cigeri döne döne
2. Döne Döne

Āteş-i ġamda kebāb öldı ciger döne döne
Göklere çıḳdı duḫānumla şerer döne döne

Necâtî'nin Döne Döne Gazeliyle Amasyalı Şaire Mihrî Hatun'un Naziresinin Karşılaştırılması

Bu cefādan ki ḳadeḥ aġzuŋ öper döne döne
Nār-ı ġayretde kebāb öldı ciger döne döne

Bu durum, Mihrî’nin Necâtî’nin iki döne döne şiirinin matlalarından birer mısra alarak
iki şiire, tek nazire yazmış olabileceğini düşündürmektedir.
2. beyitte can, sevgilinin ayrılığında yanarak gönül evine bir fitil olmuştur. Yani gönül Sayfa | 305
evini aydınlatan cândır. Bu da ayrılık ateşiyle gerçekleşir. Ten yani beden de sevgilinin
hayaliyle döne döne yanan bir fener olmuştur.
3. beyitte güneş ve ay, sevgilinin ayağının toprağına yüzünü sürmek için gece gündüz
sevgilinin mahallesine gelir. Tezatla birlikte yer alan hüsn-i ta’lil Necâtî’nin iki döne döne
şiirinde de benzer bir şekilde yer alır.
Necâtî 1. şiir

Mihrî

5 Ka’be olmasa ḳapuŋ ay ile gün leyl ü nehār
Eylemezlerdi ṭavāf ol güzeri döne döne
2. şiir
4 Sensen ol şāh-ı felek-mertebe kim leyl ü
nehār
Yüz sürer işigüŋe şems ü ḳamer döne döne

3 Ḫāk-i pāyüŋe yüzin sürmek içün şems ü ḳamer
Ser-i kūyuŋa gelür şām u seḥer döne döne

4. beyitte Zühre alınlı sevgilinin kaşına benzeyebilmek için ay, kendini tutarak döne döne
kendisini hilal haline getirmiştir. Şaire burada da hüsn-i ta’lil ile ayın hilal halini alışını
sevgiliye benzemeye dayandırır. Sevgilinin alnı da gökyüzünün berrak yıldızlarından
Zühreye teşbih edilmektedir.
5. beyitte ise can bir canbaza teşbih edilir ve sevgilinin dudaklarına ulaşabilmek için
sevgilinin saçının ipinden aşağı sarkar. Şâire, klasik edebiyatta kullanılan sevgilinin
saçlarında aşıkların gönüllerinin asılı olması hayalini farklı bir şekle dönüştürmektedir.
6. beyitte ise sevgilinin dudağının hayalinin isteği gönüle düştüğünden beri ciğer gam
ateşinde kebap olmaktadır. Şâire burada diğer birçok gazelinde yaptığı gibi redd-i matla
yapmaktadır.13
Sönuç
Nazire klasik edebiyatımızın şair okullarından bir tanesidir, bu okulda kimi zaman genç
şairler yetişirken kimi zaman da şairler birbirleriyle en iyiyi söyleme konusunda yarışa
girmişlerdir. Necâtî ve Mihrî’nin döne döne gazellerinin kıyaslandığı bu çalışmada Mihrî
tanzirle kalmamış ince ve orijinal hayaller bularak döne döne şiirini ileri bir safhaya
taşımıştır. Necâtî’nin biri 7 beyitten diğeri 5 beyitten oluşan gazellerine Mihrî 6 beyitlik bir
nazire yazmıştır. Her birinin matla beyitlerinden birer mısra alarak gazele başlamış, iki
gazelde de kullanılan ay ve güneş’in sevgilinin kapısını döne döne tavaf etmelerini kendi
şiirine almış, Necâtî’nin “mutribi şeh meclisinün” söz grubunu “şevki hayâl-i lebinün”
şeklinde kullanmıştır. Bunlar; Mihrî’nin, Necâtî’nin iki döne döne gazeline tek bir nazire ile
cevap verdiğini gösterir niteliktedir.

13

bk. Alıcı, 2009: 1-18.
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Özet
XVI. yüzyılın önemli divan ve mesnevi şairi Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi’nin en meşhur eseri
Heves-nâme isimli mesnevisidir. Mesneviler, işledikleri konular bakımından çeşitli
tasniflere tabi tutulmuştur. Heves-nâme, bir sergüzeşt-nâme örneği olmasının yanı
sıra şehrengîz özelliği de taşımaktadır. İran edebiyatından tercüme yahut nakillerle
yazılan birçok mesnevinin aksine Cafer Çelebi’nin eseri, özgün bir hikâyeyi konu
edinmektedir. Bu yönüyle kendine mahsus bir yer edinen yapıt, yalnızca anlattığı
hikâye ile değil; bu hikâyeyi ele alış yöntemi ile de orijinallik göstermektedir. Eserin
özgünlüğü, edebî tasvirleri, içerisinde mevcut olan hasb-i hâl başlıklı bölümler ve bir
şehrengiz örneği olarak İstanbul’a dair yazılan giriş bölümü hakkında bazı çalışmalar
yapılmıştır. Klasik Türk mesnevilerinin tercüme mi nakil mi yahut telif mi olduğu
tartışmalarında önemli argümanlardan birisi mesnevilerde yer alan gazellerdir.
Araştırmacılar, İran edebiyatı mesnevîlerine nazaran klasik Türk edebiyatı
mesnevilerinin içerisinde farklı nazım biçimlerine daha çok yer verildiğini
söylemektedir. Heves-nâme’de yirmi bir gazel ve bir terci‘-bend bulunmaktadır. Ca‘fer
Çelebi, bu gazellere -biri hariç- divanında da yer vermiştir. Bu bildiri, Heves-nâme’de
bulunan gazellerin işlevleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mesnevi, Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi, Heves-nâme, gazel.
Abstract
The most famous work of the important divan and masnavi poet Tâcî-zâde Ca‘fer
Çelebi of 16th century is named Heves-nâme. The masnavis are subjected to various
kinds of classification in terms of their works. Heves-nâme is not only an example of a
serguzeşt-name but also a şehrengiz. Contrary to the many masnavis written in
classical Turkish literature, translated from İranian masnavis, the work of Ca‘fer
Çelebi is about an original story. It also shows originality with the way it handles his
story. Some work has been done about the originality of the work, its literary
descriptions, the sections entitled "hasb-i hâl" sections and the introduction section
about Istanbul as a şehrengiz example. One of the most important arguments in
classical Turkish masnavi's discussions about translation or copyright is the functions
of gazelles in masnavis. Researchers say that different forms of poems are included in
the classical Turkish masnavis compared to Iranian masnavis. Heves-nâme has
twenty-one gazelles and one terciibent. Ca‘fer Çelebi has also included these gazelles
on his divan -except one. This paper aims to give information about the functions of
the gazelles in Heves-nâme.
Keywords: Masnavi, Tacizade Cafer Çelebi, Hevesname, gazel.

Nazım TAŞAN

Giriş
Klasik şiir geleneğinde, yazarın kaleme almak istediği konuya göre seçeceği farklı nazım
biçimleri yer almakta idi. Eğer şair, hamisini övmek niyetinde ise bunu kaside ile yazar, bir
kadına olan aşkını kâğıda dökmeyi dilediğinde ise duygularını gazel ile ifade ederdi. Uzun
bir hikâye anlatmak isteyen şair, mesnevînin kurallarıyla eserini oluştururdu. Diğer nazım
Sayfa | 308 biçimlerine nazaran kolay bir kafiye sistemine sahip olması nedeniyle sergüzeşt-nâme,
gazavât-nâme, pend-nâme, menâkıb-nâme gibi hacimli türlerde eser vermek isteyen
yazarlar mesnevîyi tercih etmişlerdir. Bu bildiriye konu olan Heves-nâme isimli eser de
mesnevî nazım biçimi ile kaleme alınmıştır. Birinci tekil şahıs ağzından yazıldığı için kimi
araştırmacıların sergüzeşt-nâme olarak kabul ettiği eser, başlangıcında yer alan İstanbul
tasvirleri nedeniyle şehrengîz hususiyetlerini de barındırmaktadır. Eserin sonunda
sevgilinin fiziksel özelliklerinin ayrı başlıklar altında anlatıldığı kısımlar ise bir manzum
lügat görünümündedir. Bütün bu yönleriyle birlikte Heves-nâme’nin, kurgulanmış bir aşk
hikâyesi olduğunu söylemek daha kapsamlı bir tanımlama olacaktır. 1452 senesinin
Ağustos ayında Amasya’da doğan Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi’nin 1493 yılında kaleme aldığı
eser 3810 beyittir (Erunsal, 2016: 58; Sungur, 2006: 69).
Fars edebiyatında ortaya çıktığı kabul edilen mesnevî nazım biçimi, henüz on ikinci
yüzyılda Genceli Nizâmî’nin hamsesi ile ilk başyapıtlarını kazanmış idi.1 Nizâmî’nin Hüsrev
ü Şîrîn, Leyla vü Mecnûn ve Yûsuf u Züleyhâ eserlerinin tercümesiyle Türk edebiyatına
giren aşk konulu mesnevîler aynı zamanda bu tercümeler yoluyla yaygınlık kazanmıştır.2
Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i Türkçe yazılmış ilk önemli aşk konulu mesnevîdir. Tacî-zâde
Ca‘fer Çelebi, eserinde tercüme mesnevîleri yerer ve gerçek şairin hayâl-i hâssa kâdir
olduğunu iddia eder (Sungur, 2006: 209). Edebiyat tarihinde özgünlük iddiasıyla kendine
yer edinen Heves-nâme, kaynak metin kabul edilebilecek herhangi bir metinden
yararlanmadan kaleme alınmıştır. Bizzat yazarın kendi icadı bir hikâye ve olay örgüsüne
sahiptir. Ahmet Atilla Şentürk’e göre Heves-nâme, yalnızca hikâyesi ile değil içerdiği edebî
tasvirlerle de orijinal bir mesnevîdir (2002: 106).
Aşk konulu mesnevîler, tek manzumeden oluşan yeknesak eserler değildir. Birçok
bölüm ve fasıldan meydana gelirler. Tevhîd, münâcât, na‘t, sebeb-i te’lîf, âgâz-ı dâstân ve
hâtime-i kitâb bölümleri genellikle her mesnevîde bulunur. Bunların dışında mi‘râc,
mu‘cizât, din büyüklerine övgü, devlet büyüklerine övgü bölümleri ve bazen de müstakil
besmele ve tahmîd bölümlerine mesnevîlerde yer verilmiştir. Ahmet Kartal, bu bölümleri
on dört başlık altında inceler (2013: 93-225). Heves-nâme, tevhîd, münâcât, na‘t
bölümlerinden sonra sebeb-i te’lîf yerine geçebilecek hasb-i hâl başlıklı iki bölümü ihtiva
etmektedir. Heves-nâme’ye has olan İstanbul’un mimari eserlerinin methedildiği
şehrengîz mahiyetindeki bölümden sonra âgâz-ı dâstân bölümüne geçilir. Ca‘fer Çelebi,
eserine hâtime-i kitâb bölümünden önce bir münâcât daha eklemiştir. Genel tertip
hususiyetlerine uymayan bu bölüm mesnevînin hikâyesi bağlamında bir fonksiyon icra
eder.
Klasik mesnevî tertibinde âgâz-ı dâstân ismiyle ifade edilen bölüm hikâyenin işlendiği
temel kısımdır. Modern edebiyatta romanlara benzetilen aşk konulu mesnevîler özellikle
âgâz-ı dâstân bölümleri ile bu benzerliği kazanırlar. Modern edebiyat incelemelerinde ele
alınan anlatım biçimleri, şahıs kadrosu, zaman ve mekân gibi konular bu bölümün verdiği
Ahmet Kartal, mesnevî nazım biçiminin ilk örneklerinin Fars edebiyatından evvel Arap edebiyatında
müzdevic ismiyle anılan şiirlerde görüldüğünü söyler (2013: 27-36).
2 Mesnevî edebiyatının önemli bir bölümünü oluşturan ahlâkî, dinî, tasavvufî, tarihî, menkıbevi konulu
mesnevîlere mevzumuzla doğrudan bağlantısı olmadığı için değinilmemiştir.
1
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malzemeye dayanır. Nihayetinde eski ve yeni yazarlar birer hikâye anlatıcısı olarak ortak
bir amaçla eserlerini kaleme alırlar. Kısmen de olsa benzerlik gösteren bir anlatım ile
kıssalarını okuyucuya ulaştırırlar. Yine de eski ve yeni arasında, kimi ortak yönlere
rağmen belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu farklılıklardan birisi, belki söz konusu
mevzu bağlamında en önemlisi, mesnevîlerin âgâz-ı dâstân bölümlerinde bulunan
gazellerdir. Gazel, klasik şiire özgü bir nazım biçimidir. Hatta divan edebiyatı dendiğinde
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ilk akla gelen şiirin gazel olduğu söylenebilir. Elbette şiir çağdaş anlatılarda da yer alır.
Roman ve mesnevî karşılaştırmasında, içerisinde şiir bulunan bir romanın tartışmaya
dâhil edilmesi de söz konusu olabilir. Ne var ki gazelin mesnevîdeki varlığı bir geleneğe
dönüşmüş durumdadır. Gazelin bu köklü konumu roman ile klasik hikâye anlatıcılığı diye
tanımlanabilecek olan mesnevînin en azından kurgu düzleminde başka saiklere sahip
olduğunu göstermektedir.
Mesnevîlerde gazelin hangi nedenlerle anlatıya dâhil edildiği henüz bütün yönleriyle
ele alınmış değildir. Hüseyin Ayan’ın “Hamdullah Hamdi’nin Yusuf u Züleyha
Mesnevisindeki Gazeller” (1974) başlıklı makalesi ve Robert Dankoff’un gazellerin lirik bir
patlama (lyric outburst) olduğunu iddia ettiği “The Lyric in the Romance: The Use of
Ghazals in Persian and Turkish Masnavis” (1984) isimli makalesi mesnevîlerde gazellerin
işlevlerine yönelik yapılan ilk çalışmalardır. Rıfat Kütük ve Lokman Turan’ın 2009’da
yayınladıkları “Türk Mesnevî Geleneğinde Gazelin Kullanımı” isimli makale genel bir
değerlendirme mahiyetindedir. Bu çalışmada Türkçe mesnevîlerde gazel bulunan
eserlerin bir listesine yer verilmiştir. Yine Lokman Turan, “Eski Türk Edebiyatı
Çalışmaları”nın on birinci toplantısında sunduğu tebliğle Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’inde
bulunan gazellere dair ayrıntılı bir çalışma ortaya koymuştur. 2017’de yayınladığı
“Mesneviyi Gazelle Okumak” isimli kitap ile bu çalışmasına Hamdullâh Hamdî’nin Yûsuf u
Züleyhâ’sı ve Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’unu da eklemiştir. Mesnevîde gazelin işlevlerine
dair en önemli çalışma olarak Lokman Turan’ın eseri zikredilebilir. Bu tebliğin merkezine
aldığı Heves-nâme mesnevîsi, tercüme mesnevîlerden olmaması nedeniyle ayrıcalıklı bir
konumdadır: İçerdiği gazellerin incelenmesi gazelin mesnevîlerdeki işlevlerine dair yeni
sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir. Tebliğ, mesnevîden gazele ve gazelden mesnevîye
geçiş beyitleri, gazellerin vezinleri ve mesnevîde söylenme aralıkları konularını içeren üç
bölümden oluşmaktadır.
Mesnevîden Gazele ve Gazelden Mesnevîye Geçiş Beyitleri
Gazelin bir mesnevîde herhangi bir amaca yönelik kullanıldığını iddia etmek için
öncelikle incelenen mesnevîde gazellerin metne dâhil olup olmadığını belirlemek gerekir.
Mahlas beyitlerin varlığı bu problemi büyük oranda ortadan kaldıracaktır. Kimi
mesnevîlerde yer alan gazeller mahlas içermemektedir. Heves-nâme’de ise ihtiva ettiği
yirmi bir gazelin tamamında Ca‘fer mahlasına yer verilmiştir. İkinci önemli nokta
gazellerin mesnevîye anlamlı bir şekilde dâhil olup olmadıklarının anlaşılmasıdır. Metinde
gazeli müjdeleyen beyitler ve gazelden sonra mesnevîye dönüşte zikredilen geçiş beyitleri,
gazelin yazar tarafından kasıtlı olarak mesnevîye konulduğunu gösterecektir. Malik ve
müstensih gibi dış etkenlerin ana metne mahlassız bir gazel eklemesi ihtimal olarak
hesaba katılmalıdır. Muhteva incelemesi de yine gazelin, mesnevî metni içinde anlamlı bir
yere tekabül ettiğini gösterecektir. Olay örgüsünün anlatıldığı, duygusal herhangi bir
konunun geçmediği bir fasılda, karakterin ya da yazarın ağzından aşk ıstırabını merkeze
alan bir gazel söylenmesi insicamı bozacaktır. Yapılacak incelemelerde öncelikle gazellerin
metne ve yazara aidiyeti bir temele oturtulmalıdır. Heves-nâme’de bütün gazellerin
mahlaslı olması aidiyet problemini ortadan kaldırsa da gazele giriş ve mesnevîye geçiş
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cümlelerini gösteren bir tabloya burada yer verilmiştir. Zira bu tablo sadece aidiyet
mevzusunda değil, mesnevînin kurgusuna dair de bazı verileri barındırmaktadır.
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Gazele Giriş
Cihân-ı gördüm olmış
cennet-âbâd
Bu birkaç beyti kıldum anda
bünyâd
İdüp yüz nâle vü biŋ dürlü
zârî
Dilüme uşbu sözler oldı cârî

Gazelin Matla‘ Beyti
Devr itdi çün kenâr-ı gülistânı cûybâr
Sîmîn kemer kuşandı sanasın ki bir
nigâr

Mesnevîye Geçiş
Geçiş beyti yok, Mesnevî başlıklı
fasıl ile devam eder.

Görenler ol perîyi bâş içinde
Sanur hûrî gezer uçmag içinde

Gazel 3.
979-989.
beyitler.

Hezârân sûz ile ol yâr-ı demsâz
Benüm bu şi‘rüm itdi anda
âğâz

‘Âlem-i dilde ‘alemler kaldurup
sultân-ı ‘ışk
Pâdişâh-ı ‘akl olupdur bende-i
fermân-ı ‘ışk

Gazel 4.
997-1003.
beyitler.

İşit imdi nedür ol şi‘r-i dilkeş
Ki cânuŋ ola hurrem hâtıruŋ
haş

Göklere çıksa yiridür âh u efgânum
benüm
Gün gibi her-câyîdür çün mâh-ı
tâbânum benüm

Gazel 5.
13671371.
beyitler.
Gazel 6.
17391743.
beyitler.
Gazel 7-15.
17751827.
beyitler.
Gazel 16.
20082014.
beyitler.
(Terci‘) 17.
25562653.
beyitler.
Gazel 18.
28012807.
beyitler.

Okıdum işbu şi‘ri ‘âşıkâne
Didüm bir gül yiter ‘ârif
olana

Düşdi dil mürgı bir tuzâğa dahı
Oldı pervâne bir çerâğa dahı

Tamâm oldı çü bu şi‘r-i dil-âvîz
Dilüm gibi gözüm oldı güher-rîz
Hasb-i hâl başlıklı fasılla devam
eder.
Tamâm itdi çü kavlin bu nevâsâz
Belürdi ol tarafdan nağme-i sâz
Mesnevî başlıklı fasıl ile devam
eder.
Gönüller nûş idüp ol
nağmelerden
Pür oldı sahn-ı meclis
na‘relerden
Hasb-i hâl başlıklı fasıla geçilir.
İşitdi çün bu şi‘ri oldı handân
Hezârân itdi tahsîn-i firâvân
Hasb-i hâl başlıklı fasılla devam

Varınca gördüm anı câm
elinde
Bu garrâ şi‘rüŋi buldum
dilinde
Sevâd-ı çeşmümi eşk ile
ezdüm
Anuŋla işbu birkaç şi‘ri
yazdum
Nihâl-i servden bir mest
bülbül
Bu şi‘ri okıyup eylerdi gulgul

Sâkiyâ zer sâgara toldur şarâb-ı
nâblar
Çihre-i zerd üzre döksün müdde‘î
hûn-âblar
Yâ Râb kim ola k’ilede benden peyâm
aŋa
Öpüp iki gözin ide biŋ biŋ selâm aŋa

Geçiş beyti yok, Hasb-i hâl
başlıklı fasıl ile devam eder.

‘Âşık u ma‘şûka-i dil şâd-mest
Cümle ‘âlem bende vü âzâd mest

Du’âdan soŋra olup nağmeperdâz
Bu terci‘i bedîhî itdüm âğâz
…
Şâir/âşık meclistekilerin
isteği üzerine gazel
söyleyecektir. Faslın tamamı
geçiş beyti niteliğinde kabul
edilebilir.
Çü fenninde mahâret zâhir
itdi
Sürûdın bu gazelle âhir itdi

Yâ râb bu ne bezm-i cân-fezâdur
Kim sahnı bihişt-i dil-güşâdur

Bu şi‘ri anda çünkim gûş kıldum
Hemîn bî-hûş olup düşdüm
yıkıldum
Hasb-i hâl başlıklı fasıla geçilir.
İşitdi çünki bu terci‘-bendi
Be-gâyet ol şeh-i hûbân beğendi
Hasb-i hâl başlıklı fasılla devam
eder.
Okındı çünki bu şi‘r-i dil-âvîz
Zebânı her bütüŋ oldı şeker-rîz
Hasb-i hâl başlıklı fasıla geçilir.

Gazel 1.
705-715.
beyitler.
Gazel 2.
914-918.
Beyitler.

Gazel 19.
29082912.
beyitler.
Gazel 20.
29832989.
beyitler.
Gazel 21.
30133017.
beyitler.
Gazel 22.
3392-3396.
beyitler.

Biraz itdi bu yüzden kîl u
kâli
Bu şi‘r ile tamâm itdi makâli
Sürûd-ı ehl-i hâl olmağa
dâyim
Bu şi‘ri didüm ol hâle
mülâyim
Yakup ‘ışk âteşi çün itdi
nâçîz
Münâsib geldi bu şi‘r-i dilâvîz

eder.

Çarh ile hem-reng olup çün câme
geydi nîl-reng
Çarh idüp andan tefâhur çarha girdi
bî-direng

Geçiş beyti yok, Hitâb-ı yekî ezihvân başlıklı fasıl ile devam
eder.

Yâr ile huld-i berîn oldı çü sahrâ bu
gice
Aksun ırmag oluban bâde-i hamrâ bu
gice
Kadr ile Leyle-i Mi‘râc’a berâber bu
gice
Ki tecellîler ile dîde münevver bu gice

Çün oldı nağmeden fâriğ gazâle
Belürdi her tarafdan âh u nâle
Mesnevî başlıklı fasıl ile devam
eder.
Sürûdından güzeller oldı dil-şâd
Didiler cân u dilden âferîn-bâd
Hasb-i hâl başlıklı fasıla geçilir.

Gözlerüm k’oldı pür eşk-i lâlegûnumdan benüm
İçmeğe gamzen kadehler toldı
hûnumdan benüm
Beni yog itdi yakup hasret odına cânı
Tîz günlerde yog olsun göreyin hicrânı

Tamâm oldı çü bu şi‘r-i dil-âvîz
Gözüm gibi dilüm oldı güher-rîz
Hasb-i hâl başlıklı fasılla devam
eder.
Geçiş beyti yok, Hasb-i hâl
başlıklı fasıl ile devam eder.
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Tabloda görüldüğü üzere on sekizinci gazel hariç bütün gazellerde mesnevîden gazele
giriş beyti bulunmaktadır. On sekizinci gazelin bulunduğu fasıl meclistekilerin âşıktan
gazel istemelerini konu edinmektedir. Bu yüzden giriş beyti olmamasına rağmen
hikâyenin gelecek gazele göre şekillendiği açıktır. Tabloda 17 numara ile yer alan
manzume, gazel değil terci‘-bend nazım biçimindedir. Hikâyede âşığın maşuk ile
karşılaşma anında coşku ile söylediği bu manzume diğer gazellerle benzer bir işlevde
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bulunmaktadır. Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi’nin böyle bir tercih yapmasının nedeni gazele
oranla terci‘-bendin uzun bir nazım biçimi olmasıdır. Lokman Turan’ın mesnevîlerde
gazellerin gördüğü fonksiyonlardan birisi olarak öne sürdüğü oyalanma zamanı görevi bu
terci‘-bend için de geçerlidir (Turan, 2017: 87). Umberto Eco’nun meşhur kitabı Anlatı
Ormanlarında Altı Gezinti’de bahsettiği oyalanma zamanı, kısmen ve kısaca şöyle
tanımlanabilir: Yazar, okuyucuyu eserinin kimi bölümlerinde daha çok vakit geçirmeye
zorlar ve anlatının gerektirdiğinden uzun bir metin ortaya koyar. Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi,
mesnevînin duygu yoğunluğunun doruk noktasına ulaştığı fasılda ana karaktere/aşığa
gazel söyletmek yerine bu uzun manzumeyi söyletmeyi yeğlemiştir. Heves-nâme’de on bir
beyitlik iki gazel vardır. Gazel nazım biçimine göre uzun sayılabilecek bu gazeller dahi
doksan yedi beyitlik terci‘-bend ile kıyaslandığında oldukça kısadır. Tâcî-zâde’nin genel bir
tavır olarak bütün mesnevîye yayılan sözü uzatma gayretinin de bu tercihte etkisi olduğu
söylenebilir. Terci‘-bendin iki nüshada gazel-i terci‘ diye isimlendirilmesi dikkat çekicidir
(Sungur, 2006: 418). Bu manzumenin konusunu aşığın sevgiliyi övmesi ve kendisine
lütufta bulunmasını istemesi oluşturmaktadır. Gazellerin muhtevasıyla aynı doğrultuda bir
içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Sayılan sebeplerden dolayı incelemede söz konusu terci‘bend gazellerle beraber değerlendirilmiştir.
Heves-nâme’de dört gazelden sonra mesnevîye geçiş beytine yer verilmemiştir. Birinci
gazel hikâyenin başında, henüz sevgilinin meclise teşrif etmediği, âşık ve arkadaşlarının
işret yapacakları mevkiye giderken gördükleri çevrenin tasvirinin yapıldığı fasıldadır.
Sıfat-ı Kâğıdhâne başlıklı bu fasılda yazar, bahçeleri, çiçekleri, kuşları ve ağaçları teşbih ve
teşhis sanatının imkânlarıyla uzun uzadıya anlatır. Ana karakter/âşık baharın gelişiyle
bahçelerde oluşan değişimi ve çiçeklerin meydana çıkışını anlatan bir gazel söyler. Yazar
gazelden sonra dört beyitlik kısa bir geçiş kısmının ardından Sıfat-ı cây-ı meclis faslına
geçer. Ca‘fer Çelebî’nin mesnevîde yer verdiği gazelleri birer fahriye olarak kullandığı
söylenebilir. Bu ilk gazelden sonra dinleyicilerin yorumlarını zikretmemesi, konuya uygun
olarak söylediği bu gazeli anlatımı güçlendirmek amacına hasrettiğini düşündürmektedir.
Altıncı gazelden sonra geçiş beyti olmaması, gazelin acûzenin sevgiliyi anlattığı fasılda
geçmesiyle ilişkilendirilebilir. Sevgilinin, ana karakterin/âşığın gazellerini beğeniyor
olmasını müjdeleyen bu kısım acûzenin anlatımının içinde yer alır. Bu diyalogun akabinde
sevgilinin kendinden divanını yahut divanı yanında yoksa hafızasındaki gazelleri yazarak
sevgiliye göndermesini istediğini öğrenen âşık çok sevinir. Yedinci ve on beşinci gazeller
arasında bulunan sekiz gazeli bir kâğıda yazar ve acûzeye teslim eder. Bu gazellerden
sonra da geçiş beyti yoktur. Çünkü mesnevîde meclis ortamında okunmamışlar ve
dinleyicilerin beğenisine sunulmamışlardır. Mesnevîdeki fonksiyonları hikâyede yer
aldıkları görevden ibarettir. Bu görevin Heves-nâme’ye has iyi bir buluş olduğu
belirtilmelidir. Hüsrev ü Şîrîn’de Hüsrev, Şîrîn’i kendisine âşık etmek için Şâvur’un
ressamlığını kullanır fakat Heves-nâme’de bu görev gazele yüklenmiştir. Diğer taraftan bu
durum Tâcî-zâde’nin gazele yüklediği fahriye işlevini de destekler. Son olarak, mesnevînin
de sonunda yer alan yirmi ikinci gazelde yine geçiş beyti bulunmamaktadır. Hikâyenin
sonunda sevgili tarafından terk edilen âşık arkadaşlarının da gitmesiyle yalnız kalmıştır.
Bu gazeli söylediğinde yine etrafında bir dinleyici yoktur. İlk gazelde olduğu gibi bu son
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gazelde de yazar anlatımı derinleştirmek, karakterin iç dünyasını resmetmek, duygularını
okuyucuya aktarmak amacıyla gazele yer vermiştir.
Heves-nâme’de Bulunan Gazellerin Vezinleri
Mesnevîlerde gazellere kıyasla daha kısa vezinler kullanılır. Heves-nâme’nin vezni
mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün’dür: Nizâmî’nin ve Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’de kullandığı vezinle
Sayfa | 312 aynıdır. Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi, eserinde dünyevî bir aşk hikâyesi anlatır. Tasavvufî
yorumlara uygun bir konu seçmez. Mesnevîsinin başında Şeyhî’yi eleştirmesi aynı türden
daha iyi bir eser yazacağı iddiasından kaynaklanmaktadır. Mesnevîlerde yer alan
gazellerin vezinleri, işlevlerine dair bazı ipuçları barındırmaktadır. Heves-nâme’de toplam
dokuz farklı vezinde şiir yer alır.
Vezin
fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün
mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün
mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün
mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün
mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün
mef‘ûlü mefâ‘ilün fe‘ûlün
fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün

Gazel sayısı
8
5
2
2
1
1
1
1
1

Kullanıldığı gazeller
3, 4, 6, 11, 13, 15, 18 ve 21. gazeller.
8, 10, 19, 20 ve 22. gazeller.
12 ve 14. gazeller.
1 ve 7. gazeller.
2. gazel.
9. gazel.
17. (terci‘-bend)
16. gazel.
5. gazel.

Mesnevînin vezniyle aynı vezinde olan yalnızca ikinci gazeldir. Diğer gazellerin tamamı
başka vezinlerde söylenmiştir. İkinci gazel ana karakterin sevgiliyi görür görmez âşık
olması üzerine söylenmiştir. Etrafta dinleyici yoktur. Mesnevînin başında aşkı küçümseyen
karakterin sevgiliyi görmesi üzerine yaşadığı değişim gazelde konu edinir. Tâcî-zâde Ca‘fer
Çelebi’nin Heves-nâme’de kullandığı gazellerin biri hariç tamamı divanında yer
almaktadır. Yalnızca on altıncı gazel mesnevîye hastır. Bu gazel âşığın dilinden ve bakış
açısıyla değil bir bülbülün ağzından söylenmiştir. Sevgilinin çadırının ve çadırı uzaktan
izleyen aşığın betimlemesinin bulunduğu gazel, mesnevîden farklı olmakla beraber yine
kısa bir vezinle yazılmıştır. Hikâye gerektirdiği için Tacî-zâde tarafından sonradan kaleme
aldığı düşünülebilir. Diğer gazellerin tamamının divanda yer alıyor olması, mesnevîyi
kaleme alırken hazırda bulundukları ihtimalini akla getirmektedir. Buna binaen mesnevî
ile aynı vezinde olan ikinci gazelin hazırda bulunan bir gazel olduğunu kabul etmek;
konusu nedeniyle mesnevîye alındığını düşündürmektedir. Bu nedenle vezni
önemsenmemiştir, denilebilir. Bir diğer ihtimal olarak da yazarın mesnevînin insicamını
bozmama düşüncesi öne sürülebilir fakat gazele giriş ve mesnevîye geçiş beyitlerinin
varlığı bu ihtimali zayıflatmaktadır.
Vezin mevzusunda Lokman Turan’ın önemsediği bir husus da mütekabiliyet ilkesidir
(2017: 44). Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn’da ön plana çıkan bu ilke, âşıkların karşılıklı
olarak söyledikleri gazellerde geçerlidir. Bu tarz gazellerde vezinlerin de aynı olduğu
tespit edilmiştir. Yûsuf u Züleyhâ’da, aşkın tek taraflı olması gazellerin yalnızca Züleyhâ
dilinden söylenmesine neden olmuştur. Heves-nâme’de de benzer bir durum söz
konusudur. Ana karakter, sevgiliden lütuf görse de aşkına bir karşılık bulamaz. Sevgilinin
dilinden âşıkla aynı mecliste gazel okunmaz. Buna karşın Hüsrev ü Şîrîn’de sıklıkla
kullanılan işret meclisi ve bu mecliste mutriplerin gazel okuması kurgusu Heves-nâme’de
de mevcuttur. Her ne kadar sevgililer karşılıklı olarak gazel söylemese de henüz hikâyenin
başında çalgıcılar vasıtasıyla iki taraftan birer gazel okunur. Üçüncü ve dördüncü gazeller
bu şekilde söylenmiştir. İkisinin de vezni aynıdır. Üçüncü gazel on bir beyit olup ışk
rediflidir. Karakterin sevgiliye âşık olunca yaşadığı ıstırabı arkadaşları fark edince
meclislerinde bulunan çalgıcı ortamı neşelendirmek için bu gazeli okur. Sevgilinin
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çadırında işret başlamıştır, herkes eğlenirken diğer çadırdan okunan gazele karşılık bu
meclisteki mutrip de cevap olarak dördüncü gazeli okur. Bu, benüm redifli yedi beyitlik bir
gazeldir. Mütekabiliyet ilkesine vezniyle uyum sağlayan gazeller içerik ve redif
bakımından farklılık gösterirler. Bunun nedeni Heves-nâme’deki aşkın tek taraflı
olmasıdır. Sevgili âşığın şiirlerini sevdiği için ona lütufta bulunur, bu gazel de bir lütuftan
ibarettir. On sekizinci ve yirmi birinci gazeller arasındaki dört gazelde yine vezin
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benzerliğinden söz edilebilir. Fâ‘ilâtün/fe‘ilâtün farkıyla remel bahrinde okunan bu
gazellerin tamamı sevgilinin çadırında âşık yahut çalgıcı tarafından söylenmiştir. Vuslat
gecesini öven, sevgiliyi methederek ondan lütuf görmeyi bekleyen bir âşığın ağzından
yazılmış olan gazeller içerikleriyle de hikâyeye uyum sağlamaktadırlar.
Gazel Söyleme Aralıkları
Mesnevîlerde gazellerin işlevini anlamada hangi fasıllarda yoğunluk kazandıkları ve
gazel söyleme aralığı önemli ipuçları vermektedir. Yazarın, bir topluluk karşısında
okunmasını arzulayarak eserini bazı bölümlere ayırdığı varsayılabilir. Bununla birlikte her
hikâye, doğası itibariyle kimi bölümlere ayrılır. Serim, düğüm ve çözüm bölümü kabaca bir
tasnif sayılabilirse de genellikle düğüm bölümü kendi içinde birçok alt başlıktan oluşur.
Heves-nâme, Hüsrev ü Şîrîn’e oranla sade bir olay örgüsüne sahiptir. Hüsrev ü Şîrîn, on bir
ana fasıldan müteşekkildir. Heves-nâme’yi beş bölüme ayırmak mümkündür. Elbette bu
beş bölüm merkezdeki aşk hikâyesine göre sınıflandırılmıştır. Birçok fasıl başlığı
olduğunu, kıssanın dışında farklı konuların da eserde yer bulduğunu söylemek gerekir.
Eserde yalnızca Hasb-i hâl başlığı 29 fasılda yer alır (Batislam, 2010: 826).
Gazel Söyleme Aralıkları
Giriş
1. gazel ile 2. gazel arasında
Aşka Tutulma
2. gazel ile 3. gazel arasında
3. gazel ile 4. gazel arasında
Aracıların Yardımı
4. gazel ile 5. gazel arasında
5. gazel ile 6. gazel arasında
6. gazel ile 7-15. gazel arasında
7-15. gazel ile 16. gazel arasında
Vuslat Gecesi
16. gazel ile 17. gazel ( terci‘) arasında
17. gazel (terci‘) ile 18. gazel arasında
18. gazel ile 19. gazel arasında
19. gazel ile 20. gazel arasında
20. gazel ile 21. gazel arasında
Ayrılık - Sonuç
21. gazel ile 22. gazel arasında

Beyit Sayısı
199
61
8
364
368
32
181
542
148
101
71
24
375

Gazellerin mesnevîdeki dağılımı tabloya göre şu şekildedir: Giriş bölümünde bir gazel,
karakterin sevgiliyi görüp âşık olduğu bölümde üç gazel, aracıların âşığı sevgiliyle
buluşturma çabalarını konu edinen bölümde on iki gazel, vuslat gecesinde beş gazel ve
sonuç bölümünde yine bir gazel yer almaktadır. Giriş bölümünde bulunan gazelden
yukarıda bahsedilmiştir. Âşık ve arkadaşlarının işret meclisini kuracakları mekânı aramak
için dolaştıkları sırada Kâğıthane taraflarında gördükleri bahçelerin tasviri yapılırken bu
gazel esere dâhil olur. Hikâyenin giriş bölümünde mekânın tanıtılmasının ardından
karakterler okuyucuya takdim edilir ve ruh hallerine dair ipuçları verilir. Ana karakter,
Ca‘fer Çelebi’nin kendi ağzından anlattığı hikâyede, kendisi görünümündedir. Heves-
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nâme’nin bir sergüzeşt-nâme olarak kabul edilmesinin nedeni de bu anlatımdır. Karakter,
medresede okuyan, efkâr dağıtmak için kırlara gezmeye giden bir arkadaş grubunun
başındaki kişi olarak öne çıkar. Aşk hakkında menfi düşünceleri olan bu karakter ikinci
bölümde oturdukları çayırın yanına güzellerin bulunduğu bir kafilenin yine işret için çadır
kurmasıyla bir değişim geçirir. Güzellerin çadırının reisi olan güzele âşık olmuştur. Bu
bölüm önce âşığın aşkını kendisine itiraf ettiği gazelle ve sonrasında meclistekilerin
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anlaması neticesinde okunan iki gazelle devam eder. Birinci bölümdeki gazelle ikinci
bölümde okunan ilk gazel arasında 199 beyit vardır. Hikâyenin kurulumunda zaruri olarak
anlatılması gereken konuların bulunduğu bu aralıkta gazelin dâhil olmasını gerektiren bir
durum yoktur. Lirizmin arttığı ikinci bölümde gazel dâhil olur ve kısa aralıklarla üçüncü ve
dördüncü gazeller de okunur. Gazellerin sıklığı ve yoğun bir şekilde bir araya gelmesi
hikâyedeki duygusallığın ön plana çıktığını göstermektedir.
Aracıların âşıkla sevgiliyi buluşturmak için çabaladığı üçüncü bölüm mesnevîde en çok
gazelin yer aldığı bölümdür. Buna mukabil burada geçen gazellerin hikâyedeki işlevinin
maharet gösterme ve fahriye niteliğinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Beşinci gazel
âşığın vefalı bir arkadaşı/aracı tarafından sevgilinin çadırının hamisi konumundaki
acûzeye okunmuştur. Altıncı gazel de yine acûze/aracı tarafından nakledilir. Yedi ila on
beşinci gazeller arasındaki dokuz gazel ise âşığın kâğıda yazıp sevgiliye gönderdiği
gazellerdir. Hüsrev ü Şîrîn’de, Şâvur’un Hüsrev’i resmedip ağaca asarak Şîrîn’in gönlünü
Hüsrev’e meyil ettirmeye çabalamasına benzer bir kurguyu burada Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi,
gazeller üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu yönüyle orijinal bir işleve sahip olan gazeller,
hikâyenin hissî yükselişine dair fikir vermezler. Bu bölümde yalnızca on altıncı gazel âşığın
yaşadığı bekleyişi ifade etmesi açısından lirizme katkıda bulunur. On altıncı gazel aynı
zamanda şairin mesnevîde yer verdiği fakat divanında yer almayan tek gazeldir. Gece
sevgilinin çadırını gözetlemeye giden âşık bir bülbülün bu gazeli okuduğunu duyar ve
gazel bitince kendinden geçerek yere yığılır. Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi, geleneğe uyarak âşığı
sevgilinin kapısında sabahlatmak istemiş ve bu kurguya eserinde yer vermiştir. Hikâyede
âşığın gerçekten büyük bir ıstırap çektiğini söylemek yanlış olur. Sevgili zaten şiirleri
sayesinde âşığa karşı ilgilidir fakat yazar vuslatın hemen olmasına izin vermez. Bu da
geleneğe uygun bir seçimdir. Acûzenin sevgiliyi ikna için verdiği uğraş burada uzun
uzadıya anlatılır. Oyalanma zamanı işlevi gören bu bölümler âşığın sevgiliyle
karşılaşmasını geciktirmek için esere dâhil edilmiştir. Tabloya tekrar dönülecek olursa
mesnevîde iki gazel arasındaki en uzun aralığın on altıncı ve on yedinci gazel (terci‘-bend)
arasında olduğu görülür. Okuyucu vuslat gecesine hazırlanır. Hikâyede çözülmesi gereken
bütün problemler çözüme kavuşturulur ve vuslat gecesine geçilir.
Dördüncü bölümde beş gazel bulunur. On yedinci gazel olarak tabloya alınan terci‘bend bölümün en önemli manzumesidir. Yazar buluşma anını elinden geldiğince uzun
tutmaya çalışmıştır. Esere dâhil edilmeyen başka gazel ve beyitlerin de işret meclisinde
okunduğu zikredilir (Sungur, 2006: 438). Sıfat-ı sürâhî-i sîm-endâm, sıfât-ı câm ve sıfat-ı
müdâm fasılları da eklenerek meclis tasvir edilmeye çalışılmıştır. On sekizinci gazelden
giriş cümlesi bulunmayan tek gazel olması nedeniyle yukarıda bahsedilmiştir. Âşığın
terci‘-bendi irticalen okumasına sevgili inanmayınca âşık herhangi bir konuda o anda
bulduğu bir gazeli okuyabileceğini söyler. Meclistekiler sevgilinin elbisesi hakkında bir şiir
okumasını isterler. On sekizinci gazelin hikâyeye kattığı fonksiyonun lirizmden ziyade
fahriye olduğu söylenebilir. On dokuzuncu ve yirminci gazel meclisteki mutrip tarafından
okunur. Bu gazeller oyalanma zamanı işlevi görmektedir. Şair, okuyucu/dinleyicinin bu
bölümde daha fazla vakit geçirmesini ister. İnsanlar içkinin etkisiyle kendilerinden geçene
dek bu şekilde işret devam eder. Mutribin ardından bölümün son gazelini âşık okur. Lirizm
doruk noktaya ulaşmıştır. Âşık sevgiliye yakarma faslını geçmiş, sevgilinin bulunduğu
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lütufla çûş u hurûşa gelmiştir. Bu bölümde yer alan terci‘-bend haricinde diğer gazellerin
tamamı remel bahrindedir.
Herkes uyuduktan sonra sevgili ve âşık uzunca bir sohbete dalar. Bu kısımda Tâcî-zâde
Ca‘fer Çelebi’nin mesnevîyi beklenmedik bir kurguyla dönüştürdüğü görülür. Geleneğin
âşık ve sevgili tipi kaybolur ve reel dünya belirir. Yağmur, dolu, şimşek, gökkuşağı gibi
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âşığın getirdiği bilimsel açıklamaları dinler. Bu kısımda klasik şiirden beklenen lirizm
yoktur. Bu sebeple gazel de söylenmez. Yazar bir müddet sonra tekrar geleneğe uyar ve
her şeyin asıl nedeninin aşk olduğunu söyleyerek kitaplardaki bu bilgilere katılmadığını
ifade eder. Sevgilinin âşığı öpmesiyle vuslat gerçekleşir ve gece sona erer. Şair bu noktada
da gazele yer vermez. Çünkü etrafta dinleyici yoktur ve âşığın okuyacağı gazele sevgiliden
de bir karşılık gelmeyecektir. Sevgili vuslata izin verse dahi âşığın aşkına cevap vermez.
Tek taraflı olan aşk, mütekabiliyet gazellerinin söylenmesini engelleyeceği için şair,
karakterine bu bölümde gazel söyletmemiştir. Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi, sonraki üç günün de
işret ve eğlenceyle geçtiğini belirtir ve artık diğerlerini tasvir etmez. Üçüncü gece sevgili
ayrılık vakti geldiğini âşığa söyler. Âşık mahzun bir şekilde durumu kabullenir.
Ayrılık bölümünde yalnızca yirmi ikinci gazele yer verilir. Bu bölümde âşığın sevgiliye
olan özlemi işlenmektedir. Âşık, kendini dağlara vurur. Arkadaşları onu ikna etmeye
çalışsalar da başarılı olamazlar. Bu mihnet anında yirmi ikinci gazel okunur. Bu gazel,
âşığın his dünyasını okuyucuya aktarma işlevindedir. Ardından bir hafta daha ümitsizce
vakit geçiren âşık, sevgiliye bir mektup yazmaya karar verir. Bu mektupta sevgilinin
fiziksel özelliklerinin tarif edildiği manzum sözlük mahiyetinde olan fasıllar dikkat
çekicidir. Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi, İstanbul tasvirleriyle başladığı eserini sevgilinin
tasvirleriyle bitirmek istemiş gibidir. Heves-nâme’nin aşk anlayışı ıstırap merkezli değil
sefa ve eğlence merkezlidir. Yirmi ikinci gazelin ardından mesnevî sekiz yüz beyit daha
devam etmesine rağmen yazar âşığın ıstırabını bırakıp manzum sözlüğü ve diğer fasılları
kaleme alır. Sevgiliden mektuba karşılık gelen sabret tavsiyesi ile âşık artık ayrılık acısını
bir kenara atar ve tövbe eder. Mesnevîdeki ikinci münâcâtın hikâyedeki fonksiyonu âşığın
vefasız sevgili yüzünden yaptığına pişman olarak bağışlanma dilemesidir. Yazarın
sevgilinin mektubundan sonra âşığı, âşık rolünden çıkarmasıyla gazel yerine münâcât
yazması arasında doğrudan bir ilişki vardır. Mecâzî aşk son bulur, lirizm kaybolur ve
medreseli ana karakter geçici heveslerine boyun eğdiği için pişman olur. Münâcâtın
ardından hâtime-i kitâb faslıyla mesnevî sona erer.
Sonuç
Heves-nâme’de yer alan gazellerin işlevleri mesnevîden gazele giriş ve gazelden
mesnevîye geçiş beyitleri, gazellerin vezinleri ve söylenme aralıkları bağlamında
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bölümünde Heves-nâme’de gazellerin işlevine dair ulaşılan
sonuçlar ele alınacaktır. Mesnevî nazım biçimi uzun anlatılarda kullanılması nedeniyle
kimi fasıllara bölünerek yazılır. Okuyucunun sıkılmaması için konu başlıkları mahiyetinde
esere eklenen bu fasıllar da tekdüzeliği kırmak için yeterli gelmemektedir. Gazelin
mesnevîye dâhil edilmesiyle bu tekdüzelik ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
Mesnevîlerde yer alan gazellerin mahlas içermesi hikâyenin çok katmanlı bir kurguya
erişmesini sağlamaktadır. Heves-nâme özelinde mahlaslı gazellerin ise anlatılan hikâyeye
gerçekçilik katma gibi bir fonksiyonu vardır. Yazarın kendi ağzından eserini kaleme
alması, mesnevînin kurmaca değil bir hatıra olarak algılanmasına neden olmuştur. Burada
bir parantez açarak gazel geleneğinin barındırdığı özellikleri Heves-nâme’nin büyük
oranda bünyesine dâhil ettiğini söylemek yerinde olacaktır. Gazelin bir nazım biçimi
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olarak taşıdığı mahlas problemi, yani şairin ve anlatıcının birbirine karışması Hevesnâme’de de yer alan bir problemdir (Andrews, 2017: 20). Heves-nâme ve bir üst başlık
olarak “gazel” benzerliği başka bir çalışmada ele alınması gereken bir mevzudur.
Meclis/bezm, bahçe, yârân/katılımcılar, işretin kuralları, şarap, çalgıcılar gibi gazel
unsurları Heves-nâme’de daima ön planda tutulmuştur (Andrews, 2017: 184-210). Bu
yönüyle Heves-nâme’nin bütüncül bir bakışla genişletilmiş bir gazeli andırdığı
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söylenebilir. Fakat bu, tebliğimizin sınırlarını aşan, müstakil olarak araştırılması gereken
bir iddiadır.
Lokman Turan’ın isabetli tespitiyle gazellerin oyalanma zamanı işlevinde bulunması
Heves-nâme’de de gözlemlenen bir hususiyettir. Terci‘-bendin bizatihi oyalanma zamanı
nedeniyle gazel yerine tercih edilmesi daha uzun bir nazım biçimi olmasındandır.
Dördüncü bölümde yer alan on dokuzuncu ve yirminci gazellerin mutrip ağzından
söylenmesi de yine aynı amaç doğrultusundadır.
Âşığın yalnızken söylediği gazellerde belirgin olan bir diğer işlev, gazelin, karakterin iç
dünyasını yansıtmasıdır. Olaylar gerçekleşirken karakterin ne hissettiği gazeller
vasıtasıyla okuyucuya aktarılır. Bu işlev aynı zamanda klasik şiirde/hikâyede
karakterlerin derinlemesine işlenmediği iddiasına da bir cevap mahiyetindedir.
İlk olarak Robert Dankoff tarafından dile getirilen gazellerin lirik birer patlama (lyric
outburst) niteliğinde olması Heves-nâme’de de gözlemlenmektedir. Lirizmin arttığı
bölümlerde gazellerin yoğunluk kazanması bu işlevle ilgilidir fakat esas gösterge lirizmin
doruk noktasına ulaştığı yerlerde yazarın mesnevîye gazeli dâhil etmesidir. Okuyucunun
hazırlanması için hikâyenin de gazele göre şekillenmesi yine bu işlevin önemini
göstermektedir.
Mütekabiliyet ilkesi Heves-nâme gibi aşkın tek taraflı olduğu mesnevîlerde yoğun
olarak kullanılmamıştır. Yalnızca üçüncü ve dördüncü gazelin bu fonksiyonu icra ettiği
söylenebilir. Ayrıca dördüncü bölümde sevgilinin, aşığın vuslatına izin verdiği kısımda
gazel okunmaması da mütekabiliyet ilkesiyle ilgilidir.
Heves-nâme’de gazellerin önemli bir fonksiyonu da fahriye özelliği barındırmalarıdır.
Yazarın kendi ağzından anlatılan hikâyede yine kendi mahlasını içeren gazellerin
okunması ve dinleyiciler tarafından sürekli bir övgüyle karşılanması fahriye işlevini
göstermektedir. Heves-nâme’de âşığın, sevgiliden lütuf görmesinin temel nedeni de
gazellerin sevgili tarafından beğenilmesidir. Hatta dördüncü bölümde söylenen terci‘bend, sevgili tarafından o kadar beğenilir ki sevgili âşığın elini öpmek ister. Bu, geleneğin
ve Heves-nâme’nin oluşturduğu sevgili tipinden beklenmeyecek bir tutumdur. Yazar bu
çelişkiyi dahi göze alarak şiirini ve kendisini övmekten geri durmaz.
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Özet
Anlatmak istediğini kusursuz bir şekilde vermek isteyen Divan şairi, kozmik
unsurlardan oldukça beslenir. Kuruluştan son yüzyıla kadar benzetme ve hayal
dünyalarını tabiattan ve kozmik unsurlardan aldığı malzemelerle en mükemmel şekilde
işler. Bu unsurların başında bir cevher yani kendi gücü ve potansiyeli ile varlık
gösterebilen ve hayatın vazgeçilmez unsuru olan Güneş gelir. Çalışmamızda hayatının
büyük bir kısmını XV. yüzyılda geçirmiş olan Amasyalı şair Münîrî’nin, Divan şiirinin
benzetme ve hayal dünyası çerçevesinde, II. Bâyezîd için kaleme aldığı “Güneş” redifli
kasidesi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Münîrî, Güneş Kasidesi, redif.
Abstract
Divan poet who wants to give what he wants to say in a perfect way, feeds on cosmic
elements. From the establishment to the last century analogy and imagination with
nature and materials from the cosmic elements works in the most perfect way. The
beginning of these elements is an ore, the Solar, which is the indispensable element of
life. Most of his life in our work XV. In the framework of the world of poetry and
imagination of the Divan poem of the Amasya poet Müniri, who spent the twentieth
century. The “Sun” ode written for Bayezid will be examined.
Keywords: Müniri, Güneş Kasidesi, redif.

Münîrî (öl. 1520)
Şairin kaynaklarda adı Münîrî İbrahim Çelebi (Kurnaz, Tatçı, 2001: 984; Tahir, 1915:
409; Olcay (1), yz., s. 128; Olcay (2), yz., 46b), Münîrî Mehmed Çelebi bin Yusuf Çelebi (Yasar,
1927: 248), Münīrī (İsen, 2017: 83) olarak birkaç farklı şekilde kaydedilmektedir. Mesleği,
kaynaklarda Şehzade Ahmed’in “nişancı”sı (Yasar, 1927: 248, 255) olarak geçmektedir.
Münîrî, II. Bâyezîd ve oğlu Şehzade Ahmet Amasya’da sancak beyliği yaparken onların
meclisinde bulunmuştur (Ersoy, 2017: 2). Devrinde şair, sipahi ve bilhassa iyi bir medrese
eğitimi alan âlim olarak tanınmıştır (Yıldırar, 2002: 118-119).
Divan’ında II. Beyezîd için Farsça nazmettiği 8. kasidesinin 9. beytinden1 ve incelediğimiz
“Güneş” redifli kasideden (Ersoy, 2017: 83-89) şairin yaşadığı devir tespit edilebilir.
1

Bāzem be-devr-i hazret-i Şeh Bāyezīd Hān
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Neredeyse her konuda geniş bilgi sahibi olduğu bilinse de şairliğinin diğer özelliklerini
gölgede bıraktığı kaydedilir (İpekten vd., 1988: 309). 1520 (Kurnaz ve Tatçı, 2001: 984;
Olcay (2), yz., 46b; Tahir ,1915: 409) yılında Sofya’da vefat etmiştir.
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Divan’ı2, manzum Siyer-i Nebî’3si, Mihr ü Müşterî4 isminde Assâr-ı Tebrîzî’den (öl. 1382)
Farsçadan Türkçeye çevirdiği bir mesnevisinin yanı sıra mensur Mecmû-i Münşeât ve
Tezkiretü’l-Vekâyi’ isminde eserleri de bulunmaktadır.
“Güneş” Redifli Kasideler
Divan edebiyatında kasidelerin isimlendirilme şekillerinden biri de rediftir. Diğer bir
ifade ile redifler bir kasidenin hem başlığını hem de konusunu şekillendirebilir. Divan
edebiyatında “Güneş” redifi ile kaleme alınmış kasideler mevcuttur. Bunlar arasında tespit
edebildiklerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:
Şair

Yüzyıl

Kasidenin Yazıldığı Kişi
II. Bâyezîd
II. Bâyezîd
II. Mehmed (Fâtih Sultan
Mehmed)
Pargalı İbrahim Paşa
İsâ Bey
II. Mehmed (Fâtih Sultan
Mehmed)
Osman Bey
II. Murad
II. Murad
II. Abdülhamid
II. Süleyman (Kanûnî)

1
2
3

Münîrî5
Lâmi’î Çelebi7
Ahmed Paşa8

XV
XVI
XV

4
5
6

Ârifî Hüseyin9
Usûlî10
Cezerî Kâsım Paşa (Sâfî) 11

XVI
XVI
XV

7
8
9
10
11

Mostarlı Hasan Ziyâ’î12
Kemâl13
İvaz Paşa-zâde Atâî14
Ali Rûhî15
Hayâlî Bey16

XVI
XV
XV
XIX
XVI

Beyit
Sayısı
1016
76
70
49
47
47
46
45
41
29
25

Şükr-i Hudā ki geşt müyesser visāl-i ‘īd
(Allah’a şükürler olsun ki Sultan Bâyezîd Han devrinde bir kere daha bayrama kavuşmak müyesser
oldu.) (Ersoy, 2017: 50)
2 Bk. Akmandor,1980; Ersoy, 2017.
3 Bk. Ay, 2007; Çorak, 2010; Özkat, 2011; Top, 2014.
4 Bk. Akmandor, 1983.
5 Bk. Ersoy, 2017: 83-89.
6 Sıralama beyit sayılarına göre yapılmıştır.
7 Bk. Burmaoğlu, 1989: 46-61.
8 Bk. Tarlan, 1966: 54-59; Şentürk, 1994: 3-64.
9 Bk. Karavelioğlu, 2015: 1151-1154.
10 Bk. Usûlî Vardarî: 28b-30b.
11 Bk. Akdoğan ve Demirel, 2007: 21-22.
12 Bk. Gürgendereli, 2002: 85-88.
13 Divan edebiyatında ilk “Güneş” redifli kasidenin kim tarafından yazıldığı konusu net değildir. İvaz
Paşa-zâde ve Kemâl mahlaslı şairlerin hangisinin daha önce yazdığını tespit edemedik. Çünkü ikisi de
XV. yüzyılda II. Murad için “Güneş” redifli kaside yazmışlardır. Ayrıca kasidelerinde birbirlerinin
mahlaslarını anmamışlardır. İkisinin de divanları yoktur ve şiirlerine sadece bir mecmuadan
ulaşılabilmektedir (“Kemâl” için bk. Morkoç, 2003: 906-910).
14 Bk. Morkoç, 2003: 903-906.
15 Ali Rûhî, 1885: 6-9.
16 Tarlan, 1945: 15-17.
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Münîrî’nin “Güneş” Redifli Kasidesi
Münîrî’nin 1485 yılında kaleme aldığı Divan’ında 29 kaside bulunmaktadır. Onlardan biri
“Der-Medh-i Sultân Bâyezîd Hân Halledallâhu Milkehû” başlığını taşıyan “Güneş” redifli
kasidesidir. Başlığından da anlaşılacağı üzere, devrin padişahı olan II. Bâyezîd’e (öl. 1512)
sunulan 101 beyitlik bu kaside, kendinden önce kaleme alınan Ahmed Paşa’nın aynı redifli Sayfa | 321
kasidesine naziredir. 17
Kasidenin “Teşbîb” bölümünde Güneş kişileştirilmiş ve onun özelliklerinden hareketle
tabiatın işleyiş şekli, tarihteki bazı olaylar ve kişiler (Hz. Yusuf, Hz. Musa, İskender gibi),
savaş sahneleri, Güneş’in Ay ile olan münasebeti, dünyanın rağbet edilmemesi gereken bir
yer olduğu gibi konular teşbihlerle anlatılmıştır. Yine bu bölümde kendisinden önce “Güneş”
redifli kaside kaleme alan İvaz Paşa-zâde Atâî ve Ahmed Paşa’ya da yer verilir. Ardından 23
beyitlik “Tegazzül” yer alır. Şairin “Tegazzül”ün içerisinde yer alan mahlası aynı zamanda
kasidenin de taç beytini oluşturur. “Tegazzül”ün bu kadar uzun olmasını kasidenin beyit
sayısının fazlalığına bağlayabiliriz. 36 beyitlik II. Bâyezîd için kaleme alınan “Medhiye”
bölümünde ise Güneş’in bir övgü unsuru olarak kullanıldığını görürüz. Sonrasında ise
kaside “Dua” bölümüyle sona erer.
Kasidenin bölümleriyle ilgili olarak buraya kadar anlattıklarımızı bir tablo hâlinde şu
şekilde verebiliriz:
Bölüm Adı
Matla’
Teşbîb18
Gurizgâh
Tegazzül
Gurizgâh
Medhiye
Tecdîd-i Matla’
Dua

Beyit Numarası
1
2-32
33
34-56
57
58-94
77
95-101

Kasidede Güneş, birçok kavramla münasebettar olarak kullanılır. Doğu’nun padişahına
(1)19, Hz. Yûsuf’a (2), Yed-i Beyzâ’ya (3), komutana (4), ejderhaya (6), bir kovan bala (7),
gökten kaynayan bir çeşmeye (8), rengi bakımından gökyüzünde yuvarlak bir külçe altına
(12), sarhoş birine (13), ateş topuna (16), erkek aslana (17), askere (19), hünkâra (2),
İskender’in kadehine (28, 30, 52), Kevser suresini tefsir eden bir müfessire (29), hokkabaza
(32), kuyumcuya (75), altın rengindeki turunca (46), yatak ve yastığa (49), yuvarlak bir
şekere (10), kırmızı bir güle (99) vb. benzetme unsuru olarak kullanılır. Dünyanın dönekliği
ve alçaklığını gören Güneş’in bağrı, hüsn-i ta’lîl sanatı yapılarak “ciğer-sûz” yani “ciğeri
Zemin/model olarak kaleme alınan Ahmed Paşa’nın şiiri ile Münîrî’nin ilgili kasidesi arasında, bir
nazirede olması gereken vezin, kafiye/redif ve edâ/mânâ/muhteva (belirli söz kalıplarının varlığı,
konu bütünlüğü taşıması ve zemin ya da model şiirin şairini anması) (Köksal, 2006: 31-47) birliğinin
hepsi mevcuttur. Ayrıca bu durumu destekler mahiyette şiirinin 20. beytinde Ahmed Paşa’nın adını
anmaktadır. Münîrî, bununla beraber kasidesinin 19. beytinde İvaz Paşa-zâde Atâî’nin de adını
anmaktadır. Fakat yukarıda nazire için sayılan edâ/mânâ/muhteva şartı bu şair için söz konusu
değildir. Bu durum düşünüldüğünde Münîrî’nin Ahmed Paşa’nın kasidesini tanzir ettiğini
düşünüyoruz.
18 Bu bölüme “Teşbîb” dememizin sebebi, konusu aşk ve sevgili olan, aşkın acılarından bahseden
başlangıç kısımlarına “Nesîb”, diğer konulardan bahseden kısımlara ise “Teşbîb” denmesidir
(Aydoğan, 2002: 146).
19 Parantez içerisindeki bu sayılar, kasidenin beyit numaralarına işaret etmektedir.
17
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yanık” olarak gösterilir (31). Güneş’in bitkilerle olan münasebeti de ele alınır. Bu çerçevede,
Güneş doğunca açan ve batınca da kapanan bir çiçek olarak bilinen nilüfer ile münasebettar
olarak kullanılır (99, 5, 9).
Bu benzetme unsurları içerisinde müşebbeh (benzetilen) ve müşebbehün bih (kendisine
benzetilen) olarak teşbih, tezat, teşhis ve bilhassa hüsn-i ta’lîl sanatları kullanılarak Güneş,
Sayfa | 322 memduhun övgüsünde kullanılır. Özellikle Güneş’in coğrafi anlamdaki konumu; gecegündüzün oluşumu (15), sıcaklığı ve bu sebeple denizleri buharlaştırması ve kurutucu
olması (24), rengi, aydınlatıcı olması, dönmesi, dairevi şekli vb. söz konusu edilir.
“Güneşin bulunduğu mısralarda, küçüklüğün ve hakirliğin ifadesi olarak zerre (veya
toz)’nin de yer aldığını” (Küçük, 1988: 169) söyleyebiliriz. Dolayısıyla memduhun
büyüklüğünü ifade için “zerre-Güneş” (7, 56, 60, 86, 90, 91), “gece-gündüz” (23, 99), gibi
zıtlıklar ifade eden kavramlar kullanılır. Zerreler Güneş’e göre küçüktür ama memduhun
karşısında da Güneş bile zerre olur (60).
Güneş, memduh olan II. Bâyezîd’in korkusundan gökte bir kül olmuş gibi tasvir edilir
(59). Memduha itaat ettiği için huzurla dolar (71). Memduhun köşkünün Güneş şeklindeki
işlemelerine düşmanlık besler (78). Kendisini memduhun has meclisine gelmeye kendisini
layık bulmaz:
Meclis-i hāsuňa bilür lāyık olmadugını
Da’vet olursa da gelmez eylemez bāver güneş (72)
Şair, kendinden önce kaleme alınan “Güneş” redifli kasidelerden de bahseder. 19. beyitte,
İvaz Paşa-zâde Atâî’nin (öl. 1437) Güneş’i “tek taneli bir inciye” benzettiğini söyler (19).
Ardından 20. beyitte ise yine söz konusu şairin kasidesine nazire olarak kaleme alınan
Ahmed Paşa’nın (öl. 1496) “Güneş” redifli kasidesi söz konusu edilir. Burada da Münîrî,
Ahmed Paşa’nın Güneş’i neden “bî-mîzer” yani “peştemalsiz” olarak vasıflandırdığını
sorgular (20).
Güneş, “güzellik” kavramıyla da ilişkilendirilmiştir. “Divan şiirinde başlı başına yüzün
güneşe teşbih edilmesinin yanı sıra zaman zaman yanak da güneş gibi tasavvur edilir” (Ay,
2009: 132). Dolayısıyla memduhun yanağı Güneş olur (35, 40). Memduhun güzelliği
karşısında köle olur (34). Güneş, memduhun yanağının verdiği ateşle, tava içindeki
tanelerin zıpladığı gibi zıplar (36). Güneş, memduhun güzelliğini yazmak için gökyüzünü 7
kat defter yapar:
Hüsrevā vasf-ı cemīlüň yazmaga ser-tā-kadem
Heft cild-i āsmānı eyledi defter güneş (61)
Bilhassa “mihr-i hüsn, vasf-ı cemîl, mihr-i cemâl” tamlamaları kullanılarak Güneş
memduhun yüzünün güzelliği karşısında sönük durumdadır (51, 52):
Kendinüň māhiyyetin bilür katuňda bilürem
Beňzedürsem de yüzüňe eylemez bāver güneş (48)
Güneş’in kendi kendine olan tabii yanışını, sevgilinin güzelliği karşısındaki etkileyiciliğe
bağlar:
Bilmezem mihr-i cemālüň şevkına mıdur ya hod
Odlara sūz-ı dil içün mi düşüp yanar güneş (55)
Güneş’in huzmelerini, altın parçalarına benzeterek, bunları sevgiliye saçtığını söyler
(56). Dokuz kat gök ve yedi iklimi, Güneş gibi güzel olan sevgili dolduracaktır (93).
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Memduhun övgüsünde “renk” olarak özellikle kırmızı ve sarı renkler kullanılır: Kuyumcu
olan Güneş, memduhun hamam tasını altın renginde yapmak için gayret gösterir (75). Altın
sarısı bir turunca benzetilen Güneş’in bütün yeryüzünü yani kara ve denizleri aydınlattığı
bilgisi kullanılır ve memduhun hizmetine ulaşmak için kara ve denizleri aştığı belirtilir (69).
Zebercet ve la’l taşlarının renkleri, kadeh, şarap ve Güneş bir arada kullanılarak memduhun
övgüsünde kırmızı ve sarı renk ön plana çıkartılır:
Germ olup kasr-ı zeberced üzre la’lüň yādına
Nūş ider cām-ı murassa’dan tolu sāgar güneş (50)
“Hint” kavramı Divan şairlerince siyah renk olarak kullanılır. Kasidede de Güneş ile zıt
renk arz eden bir görünüme sahip olarak kullanılır (6). Gökyüzü yumurta, Güneş de o
yumurtanın sarısı olur ve oradan memduhun feyiz çeşmesi akar (63). Güneş, memduhun
sümbüle benzeyen zülfünü sabah vakti altın dili ile sarar (37). Güneş’in kırmızıya çalar
renkte olması, memduhun hançere benzeyen ve kan döken yan bakışıyla, ciğerinin kan
olmasıyla açıklanır (45).
Güneş’in hem şekil hem de renk açısından ele alındığını da görürüz. Memduh Hz. Yûsuf
olur ve Güneş, ona olan âşıklığı sebebiyle Züleyhâ gibi eline altın renginde bir turunç alır
(46).
Güneş’in gün boyunca yükselme hadisesi kullanılır ve memduhun Kaf Dağı’na benzeyen
yüceliğine erişmek için Güneş yükseldikçe yükselir (64).
Güneş’in bir “savaşçı” olarak tasavvur edildiğini de görürüz. Güneş, memduhun
düşmanlarını Hz. Musâ gibi, asâ ve ejder göstererek helâk eder:
Mūsī-i ‘İmrān gibi hasmuňı kılmaga helāk
Geh ‘asāsın ‘arz ider geh gösterür ejder güneş (66)
Güneş bir pehlivan olur ve memduhun düşmanlarına altın renkli kılıcı ile meydan okur:
Günde tīg-i zer-nişān ile gelür cevlān idüp
Hasmuň ister pehlevān-ı künbed-i ahdar güneş (87)
Güneş, memduh olan II. &Bâyezîd’in kapısında asâ tutan bir askerdir:
Hazret-i şāh-ı cihān ya’nī ki sultān Bāyezīd
İşiginde bendedür der-bān ‘asā dutar güneş (58)
Güneş’in toprak ve cevherle olan ilişkisi söz konusu edilir. Bir cevher niteliğinde yani
kendi kendine yetebilen, kendi varlığıyla beslenebilen bir özelliğe sahip olan Güneş,
memduhun toz/toprağı karşısında aciz kalmaktadır. Divan şairleri önce memduhun bir
özelliğini neye benzeteceğine karar verir ve onun yeryüzündeki bilinen en güçlü temsilcisi
ile kıyaslar. Bir anlamda en ve tek’e layık olan memduhun güzelliği dünyaya meydan okur
ve bu sayede kıyaslanamaz bir üstünlük elde eder. Güneş memduhun atının ayağının tozuna
erişmek için yüzünü yere sürer ve toza bulanır:
Na’l-i sümm-i esbüňe irişmegin rūy-ı zemīn
Kend’özin zīr ü zeber idüp olur agber güneş (74)
Güneş, memduhun atının nalının tozunu sürme ve taç yapar:
Gerd-i na’l-i sümm-i esbüňden kim iltür bād-ı subh
Gāh idinür tūtyā-yı çeşm ü geh efser güneş (82)
Toprak-Güneş zıtlığı içerisinde; Güneş, başı ve ayağı çıplak bir şekilde âlemi dolaşır ve
hakikati, memduhun yolunda toprak olmakta bulur (47).
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Güneş her ne kadar kara ve denizlerin sultanı olsa da memduhun eşiğine yüz sürer,
toprak olur (79). Memduhun kapısının toprağına zerreden de küçük durumda olarak yüz
sürer (86). Kevser suyu gibi memduhun kapısına yüz sürer (89). Ne kadar değerli de olsa
memduhun yolunun tozunun verdiği değer kadar kıymet bulamaz:
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Gerd-i rāhuň zerresinüň rütbetin bulmış degül
Her ne deňlü görinürse zāhirā ber-ter güneş (91)
Memduhun ayağının toprağına yüzünü sürerek daha da güzelleşir (94). Memduhun
kapısının toprağının hizmetçisi olur ve bu sayede cevhere erişmiş olur (67).
Tabiat kuralı olarak Güneş’in her sabah doğması yani gece-gündüz münasebeti, hüsn-i
ta’lîl sanatı ile farklı şekillerde dile getirilir (47, 87). Güneş’in memduhun hizmetine
yetişmek için sabah aceleyle doğması (68); Ay’ın Güneş’e âşık olması neticesinde gündüz
vakti utancından yüzünü örtmesi yani kaybolması (23); Güneş’in, memduh karşısındaki
avareliği ile ilişkilendirilerek bütün dünyayı baştanbaşa gezmesi:
Bilmezem göňlüm gibi yā Rab neden āvāredür
Degzinür turmaz cihān mülkini ser-tā-ser güneş (27)
Aynı anda gece ve gündüzün olamayacağını, diğer bir ifade ile Güneş (yanak) ve Ay’ın
(kaş) aynı anda çıkamayacağına işaret edilir (40).
Bilindiği gibi Divan şairleri “zerreden şümûsa kadar”, bir mum karşısında Güneş’i; bir
karınca karşısında fili; küçük bir çekirdek karşısında kâinatı vb. âciz ve hakir göstermekten
çekinmezler. Bu durum şairlerin (nazım şekli, vezin, redif, kafiye gibi şairleri sınırlandırıcı
etkenler dışında) tabiatın kendilerine sağladıkları imkânlar çerçevesinde “tahayyül”ü
sınırsızca kullandıklarının bir ifadesidir. Bu minvalde şair, Hz. Muhammed’in Ay’ı ikiye
bölmesi mucizesine telmihte bulunarak Güneş’in bu hadiseden dolayı korkup kaçtığını
söyler (41). Yani gece-gündüz olayını Ay’ın Güneş’e olan üstünlüğü olarak anlatır. Aynı
şekilde, Güneş’e parlaklığını Ay verir (77).
“Güneş, Divan şiirinde güzellik ve sultanlığın timsalidir. Husûsiyetleri, çeşitli vesilelerle
sevgili ile münasebete getirilir; zaman zaman onunla mukayeseye tâbi tutulur. Sonunda
muhakkak sevgili üstün çıkarılır. Sevgili, güneşe güzelliği yönüyle benzetilir.” (Küçük, 1988:
155) Bu itibarla Güneş, memduhun padişahlığını, üstünlüğünü tanıdığını belirtmek için ona
hutbe okur (81). Memduhun güzelliği karşısında kendisini gizler (44). Şekil bakımından
benzerlik arz eden, memduhun kapısının halkası ile boy ölçüşemez:
Biň disün kasr-ı çehārüm üzre yüz urmag ile
Halka-i ‘ulyā kapuňla olımaz hem-ser güneş (80)
Memduhun “yüceliği” de farklı şekillerde ele alınır. Güneş’in yüksekte oluşu, gökte
olması, Hz. İsâ’nın göğe yükselmesi münasebetiyle işlenir:
Nūr-ı Ahmedsin kim olur hüsnüňe çāker güneş
Gerçi ‘Īsā gibi günde göklere agar güneş (34)
Şair, Güneş’in göğün dördüncü katında yer aldığı bilgisini de verir:
Kubbe-i çārüm yüzinden sad hezār i’zāz ile
Tā ki bu tāk-ı zebercedden gelüp aşar güneş (96)
Hayme-i kadr-i refī’uňda olupdur fī’l-mesel
Āsmān-ı çārüm üzre kille-i çāder güneş (62)
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Diğer taraftan “herkesin bildiği gerçeğin kimse tarafından inkâr edilemez” anlamında
“Güneş balçıkla sıvanmaz” atasözüne yer verir:
Mihr-i ruhsârunı ben sînemde pinhân eyledüm
Örtünülmez gerçi kim balçıg ile dirler güneş (38)
Şair, aşktan tövbe etmenin ancak Güneş batıdan doğduğunda yani kıyamet koptuğunda
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mümkün olabileceğini söyler:
Günde gönlüm bana ‘ışka tevbe it dir dir bunı
Hod bilürsin tarf-ı magribden tulû’ eyler güneş (42)
Memduhun meclisini damada, Zühre yıldızını da tertemiz bir geline benzetir. Bu yıldızı
da Güneş her gün süslemekte ve meclise hazır hâle getirmektedir (83).
Divan şiirinde güneş ışıkları ince, uzun, parlak görünüşüyle kılıç şeklinde de hayal
edilebilir (Ay, 2009: 142). Şair de Güneş’in memduh karşısındaki acziyetini ve hayranlığını
ifade için Güneş’in bu özelliğini kullanır (84, 85).
Memduhun ayak toprağı söz konusu olduğunda Ay’ın anılması Güneş’in Ay’a karşı bir
haset ve kıskançlık beslemesine sebep olur. Bu sebeple Güneş, Ay gibi dairevi bir şekil
alacaktır. Dolayısıyla Güneş’in dairevi bir şekilde olmasının sebebini şair, Güneş’in Ay gibi
olmak istemesine bağlamaktadır:
Kendü var iken rikābuňa meh aňıldugıçün
Hasret ü reşk ile itdi kāmetin çenber güneş (70)
Sonuç
Daha çok “âfitâb, şems, hurşîd, mihr” gibi kelimelerle karşılanan Güneş, her nazım
şeklinde ve türünde kendisine yer bulmuş bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla
sıcaklığı, büyüklüğü, parlaklığı, şekli, yüksekte oluşu, rengi gibi daha nice münasebetle
Divan şairlerinin hayal dünyasında yerini bulmuştur. Şairler, bilhassa teşbih, tezat, teşhis ve
hüsn-i ta’lîl sanatlarıyla memduha teveccühünü en derin bir şekilde dile getirmiştir. Güneş
bazen memduh olur, bazen memduhun güzelliği sebebiyle ona haset eden bir varlık, bazen
de memduhun güzelliğini anlatmaya yardımcı bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu durum
“Güneş” redifi etrafında bile yüzlerce beyit kaleme almış olan Divan şairlerinin tabiattan
kopmadığını, dış âlem ile ilişkisini hiçbir zaman kesmediğini ispatlar niteliktedir.
Münîrî’nin Güneş Kasidesi
Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün
1

Gūyiyā Yūnusdur ey dil hüsrev-i hāver güneş
Māhī-i şebden ki kurtulmış durur gider güneş

2

Yā ho Yūsufdur ki pīrāhen-derīde her sabāh
Meh Züleyhāsı elinden kurtulup kaçar güneş

3

Gösterüp yine yed-i beyzā Kelīmullāh gibi
Oldı bu vech ile şöyle rūşen ü enver güneş

4

Hazret-i nūr-ı Muhammed tīgini urdugıçün
Tutdı mülk-i ‘ālemi bī-rezm ü bī-leşker güneş
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5

Gül-şen-i nīlūferīden yaňa geldükçe müdām
Dāmen-i gerdūn ile hurmā-yı zer döker güneş

6

Kişver-i Hindi ser-ā-ser subh-dem feth eyleyüp
Çekdi nūrānī ‘alemler ejdehā-peyker güneş

7

Şöyle kim zenbūr-vār uşmışdur aňa zerreler
Āsmānda tut ki bir gömeç ‘aseldür ter güneş

8

Gerçi kim cām-ı musaffādur göňül gītī-nümā
Gūyiyā bir çeşmedür gökden çıkar kaynar güneş

9

Zevrak-ı sīmīn ile bahr-i felekde seyr idüp
Devşirür ta’cīl ile her subh nīlūfer güneş

10 Toldurup kand ü nebāt ile cihān mülkin tamām
Gūyiyā eflāki kıldı kelle-i şekker güneş
11 Şöyle sīmīn mirvaha düzüp gelür her subh-dem
Şekkeristān-ı felekden zer-mekes sürer güneş
12 Gerçi tennūr-ı felekde bir külīçedür velī
Virüp anuňla gıdā mahlūkı hep besler güneş
13 Sāgar-ı sahbā çeker beňzer ki mest olup müdām
Geh yürür dīvār tutup geh yire düşer güneş
14 Gerçi tolmışdı kanādīl ile bu heft savma’a
Geldi külline komadı ihtiyāc u fer güneş
15 Gezdürür günde cihānı kimse yetürmez behā
Kanda buldı bilmezem bu vech ile gevher güneş[15]
16 Hırmen-i māhı ser-ā-ser oda urmışdur tamām
Sūretā gerçi görinür şöyle bir ahker güneş
17 Gürg-i çarh-ı kej-revüň rūbehligin gördügiçün
Pençesi altında kor mānend-i şīr-i ner güneş
18 Geldi zerrīn migfer ile nūrdan giyüp zırıh
Sag u solına hamāyil kıluban hancer güneş
19 Gūş-vār-ı dehre bir dürr-i yetīm oldugıçün
N’ola didiyse ‘Atāyī k’oldı dür-perver güneş
20 Merd iken çābük-süvār ol nūrdan şalvār ile
Bellüsüz k’Ahmed neden dir aňa bī-mīzer güneş
21 Şeb sipendin n’ola yaksa çeşm-i bed def’iyiçün
Micmer-i fīrūza gün içre urup āzer güneş
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22 Hüsrev-i taht-ı zeberceddür ki biň ta’zīm ile
Geydi zer-beft atlas u urundı tāc-ı zer güneş[22]
23 Şāhid-i meh kendinüň mahbūbı oldugıyiçün
Nūrdan dībāyile gündüz yüzin örter güneş[23]
24 Pādşāh-ı berr ü bahr anuňçün oldı gālibā
Kāni’-i fermān-ı Hakdur merd-i huşk ü ter güneş
25 Günde gerçi ‘āleme ‘arz-ı cemāl ider gelüp
Matla’-ı subh-ı sa’ādetden nikāb açar güneş
26 Dönmek içün nev-’arūsa şöyle dehr-i pīre-zen
Nūrdan dībā ider günde aňa mi’cer güneş
27 Bilmezem göňlüm gibi yā Rab neden āvāredür
Degzinür turmaz cihān mülkini ser-tā-ser güneş
28 Hīc hālī görmedüm bir derd-i serden anı da
Her ne deňlü oldı ise cām-ı İskender güneş
29 Teşne-i āb-ı zülāl-i vasl-ı yār içün yine
Gökde tefsīr itmek ister sūre-i kevser güneş
30 Subh-ı sādık nerd-i bānın gösterür yine didüm
Gālibā āyīne-i gītī-nümā asar güneş
31 Bī-vefādur çarh-ı kec-reftār u dūnı gördi bes
Anuň içündür ciger-sūz oldugı ekser güneş
32 Geh kül ider kend’özin geh āteş-i ter gösterür
Hokka-bāz-ı dehrdür kim od ile oynar güneş
33 Ben güneş fikrini iderken zebān-ı hāl ile
Gördüm okur turmayup bu şi’ri hep ez-ber güneş
34 Nūr-ı Ahmedsin kim olur hüsnüňe çāker güneş
Gerçi ‘Īsā gibi günde göklere agar güneş
35 Zülfüň altında görünce haddüňi didi göňül
Tarf-ı magribden mi togar yohsa nīk-ahter güneş
36 Āteş-i mihr-i ruhuňla oda düşelden berü
Tābe içre dānedür kim raks urur oynar güneş
37 Sünbül-i zülfüňi gördi deste olmışdur turur
Subh-dem gelmişdür altun til ile sarar güneş
38 Mihr-i ruhsāruňı ben sīnemde pinhān eyledüm
Örtünülmez gerçi kim balçıg ile dirler güneş
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39 Böyle kim ‘arz-ı cemāl itmezsin ey meh-rū bize
Togmaz idüň üstümüze gālib olsaň ger güneş
40 Mihr-i ruhsāruňla gören bu hilāl ebrūları
Dir hilāl altında yā Rab bilmezem n’eyler güneş
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41 Görüp engüşt-i Muhammed gibi bu reng mu’cizin
‘Āleme geldükçe turmaz vehm idüp kaçar güneş
42 Günde göňlüm baňa ‘ışka tevbe it dir dir bunı
Hod bilürsin tarf-ı magribden tulū’ eyler güneş
43 Gerçi bir kūçesini ister cihānda cā-be-cā
Her bacadan anuň içün sarkınup iner güneş
44 Mihr-i hüsnüňden nişān vardur yüzinde kim müdām
Gösterürken āşkārā kend’özin gizler güneş
45 Gamze-i hūn-rīzüň ucından ciger-hūn olmagın
Şöyle kim nā-çār olupdur hancere düşer güneş
46 Hüsnüňüň hayrānı oldugıçün ey Yūsuf-cemāl
Tutar elinde Züleyhā-veş turunc-ı zer güneş
47 Seyr ider ser-pā-bürehne günde mülk-i ‘ālemi
Varlıgın hāk itdi yoluňda kalender-ser güneş
48 Kendinüň māhiyyetin bilür katuňda bilürem
Beňzedürsem de yüzüňe eylemez bāver güneş
49 Hˇāb-geh olalı çeşm-i nergisüňe yāsemīn
Sünbül-i zülfüňe oldı bāliş ü pister güneş
50 Germ olup kasr-ı zeberced üzre la’lüň yādına
Nūş ider cām-ı murassa’dan tolu sāgar güneş
51 Burka’ ile gördügiçün āftāb-ı hüsnüňi
Saňa öykünür ki her gözden yüzin saklar güneş
52 Yüzüňi göster ki bir āyīnedür gītī-nümā
Lutf it olsun bārī mihr-i hüsnüňe mazhar güneş
53 Encüm-i eşküm hisābın bilmek isterse yazup
Çekmesün zahmet diň aňa düzmesün mıstar güneş
54 Gül-sitān-ı vuslat-ı yāre henūz irdüm dimez
Ol hevāda dökmiş iken küll-i bāl ü per güneş
55 Bilmezem mihr-i cemālüň şevkına mıdur ya hod
Odlara sūz-ı dil içün mi düşüp yanar güneş
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56 Āftāb içre görinen zerreler sanma Münīr
Hurde-i zerdür ki yār içün nisār ider güneş
57 Baňa cevr idersin ol şehden hazer kılmaz mısın
Kim yasak u heybetinden turmadan ditrer güneş
58 Hazret-i şāh-ı cihān ya’nī ki Sultān Bāyezīd
İşiginde bendedür der-bān ‘asā dutar güneş
59 Āteş-i hışmından itmese hazer bu vech ile
Baglamazdı āsmānda şekl-i hākister güneş
60 Her ne deňlü zerre gün katında kemter şey’ ise
Zerre-i hāk-i derinde şöyledür kemter güneş
61 Hüsrevā vasf-ı cemīlüň yazmaga ser-tā-kadem
Heft cild-i āsmānı eyledi defter güneş
62 Hayme-i kadr-i refī’uňda olupdur fī’l-mesel
Āsmān-ı çārüm üzre kille-i çāder güneş
63 Pādşāh-ı heft kişversin ki çeşm-i feyzüňe
Sanki gök bir beyzadur olmış aňa asfer güneş
64 Kūh-ı kāf-ı haşmetüňe şāyed irişem diyü
Eyledi sī-murg-ı zāta himmetin şeh-per güneş
65 Atlas-ı zer-beft-i çarh olmaga cübbe kadrüňe
Oldı ta’zīm içün aňa nūrdan astar güneş
66 Mūsī-i ‘İmrān gibi hasmuňı kılmaga helāk
Geh ‘asāsın ‘arz ider geh gösterür ejder güneş
67 Ay işigüňde gulām olsa ‘aceb mi dāg-dār
Hādim-i hāk-i derüňdür ad ile cevher güneş
68 Hıdmetüňe subh-dem yetişmek içün yügürüp
Geldi ta’cīl ile oldı derleyüp ahmer güneş
69 Seyr-i berr ü bahr idüp deryā yüzinden gelmegin
Hıdmetüňe tuhfe algeldi turunc-ı zer güneş
70 Kendü var iken rikābuňa meh aňıldugıçün
Hasret ü reşk ile itdi kāmetin çenber güneş
71 Devleti var ise olsun sözüňe ‘ālem mutī’
Oldı rūşen-dil anuňçün k’oldı fermān-ber güneş
72 Meclis-i hāsuňa bilür lāyık olmadugını
Da’vet olursa da gelmez eylemez bāver güneş
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73 Düşmenüňe kendüden nā-çār ref’ irdügiçün
Şöyle ser-gerdān olupdur dem-be-dem muztar güneş
74 Na’l-i sümm-i esbüňe irişmegin rūy-ı zemīn
Kend’özin zīr ü zeber idüp olur agber güneş
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75 Tās-ı hammām itmek içün sen şehe altūndan
Oldı biň cidd ile her dem cehd idüp zer-ger güneş
76 İki sözde germ olup bir şöyle matla’ dir isem
‘Ayb ola mı māh-ı nev gibi n’ola artar güneş
77 Çün hilāl-i na’l-i esbüňden bulupdur fer güneş
Tā ebed virür cihāna zīnet ü zīver güneş
78 Na’l-i esbüň mīhına reşk iletür kevkeb belī
Şemse-i eyvānuňa lā-büd hased ider güneş
79 Āstānuňa yüzin süriyü geçer hāk olup
Her ne deňlü oldısa sultān-ı bahr ü ber güneş
80 Biň disün kasr-ı çehārüm üzre yüz urmag ile
Halka-i ‘ulyā kapuňla olımaz hem-ser güneş
81 Hūtbe okursa ‘aceb mi yüce aduňa müdām
İdinüp çarh-ı berīni kendüye minber güneş
82 Gerd-i na’l-i sümm-i esbüňden kim iltür bād-ı subh
Gāh idinür tūtyā-yı çeşm ü geh efser güneş
83 Bikr yetişmek içün dāmād-ı bezmüňe senüň
Nev-’arūs-ı Zühreye günde tutar mi’cer güneş
84 Gerd-i rāh-ı bād-pāyuň kanda kim ‘azm eyleye
Tīgin alup çignine olur revān reh-ber güneş
85 Tīguňa kesmekde hod yok āftābuň nisbeti
Gālibā rūşen-dil olmakda olur mazhar güneş
86 Hāk-i dergāhuň katında zerreden kemdür belī
Anuň içün düşmemişdür her göze manzar güneş
87 Günde tīg-i zer-nişān ile gelür cevlān idüp
Hasmuň ister pehlevān-ı künbed-i ahdar güneş
88 Şemse-i kadr-i refī’uň görsene bedr-i dücā
Görmek isterse güneşden dahı bālā-ter güneş
89 ‘Ayn-ı āb-ı kevser izüň tozına günde irer
Çeşme-i cān gibi olsa n’ola cān-perver güneş
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90 Bahr-i ‘ışkuňdan nasīb almadugı bir zerrece
Hiffeti olmag ilendür şöyle bī-lenger güneş
91 Gerd-i rāhuň zerresinüň rütbetin bulmış degül
Her ne deňlü görinürse zāhirā ber-ter güneş
92 Āstān-ı āsmān-kadrüň kim olmışdur aňa
Encüm-i seyyāre kemter hāk ü hāk-i der güneş
93 Āftāb-ı tal’atuňla toldı bu nüh zāviye
Mihr-i hüsnüňle n’ola olsa yedi kişver güneş
94 ‘Ayn-ı kevser hāk-i pāyüňe yüzini sürmegin
Hūb idi oldı bu vech ile dahı hoş-ter güneş
95 İhtisār itsem du’āyile ‘aceb mi medhüňi
Bilürem nāzük mizāca derd-i ser eyler güneş
96 Kubbe-i çārüm yüzinden sad hezār i’zāz ile
Tā ki bu tāk-ı zebercedden gelüp aşar güneş
97 Günde nūrānī nikāb ile kılup ‘arz-ı cemāl
Tā ki zulmānī hicābı ref’ idüp sürer güneş
98 Kāyim oldukça zemīn ü dem-be-dem döndükçe çarh
Lācverdī kubbeye tā kim çıkup iner güneş
99 Giceler zeyn oldugınca gül-şen-i nīlūferī
Gül-sitān-ı çarha geldükçe gül-i ahmer güneş
100 Turdugınca ‘arş u ferş ü levh ü kürsī vü kalem
Oldugınca encüm ile tā dem-i mahşer güneş
101 Pādşāh-ı zıll-i Haksın Hak vücūduň zıllini
Dāyim itsün kim vücūduňdur ziyā-güster güneş
(Ersoy 2017: 83-89)
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AMASYALI NEBZÎ’NİN SÖVGÜ İÇERİKLİ TERKİB-İ BEND’İ
NEBZÎ FROM AMASYA’S TERKİB-İ BEND THAT IS CONTENT ABUSIVE
Arş. Gör. Emre VURAL
Amasya Üniversitesi
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Özet
Klasik Türk edebiyatında şairlerin kin ve nefretini en ince ayrıntılarına kadar
inceleyebileceğimiz tür hicivdir. Osmanlı Devleti’nde özellikle XVII. yüzyıldan sonra
görülen iktisadî ve siyasî buhranlar, klasik Türk edebiyatını da etkilemiştir. XVII.
yüzyılda devletin ve toplumun yapısında görülen iktisadî, siyasî ve sosyal bozulmalar
toplumun aynası durumunda bulunan şairlerin yazmış olduğu hiciv sayısında da
etkilemiştir. Aynı durum XVIII. yüzyıl için de geçerlidir. Devletin yapısındaki
aksaklıklar topluma da nüfûz etmiş, bunun neticesi olarak da hiciv türü bu yüzyılda da
rağbet görmüştür. XVIII. yüzyıl şairlerinden olan Amasyalı Nebzî; terkib-i bend nazım
şekliyle yazmış olduğu hicvinde, ismi belli olmayan bir şahsı ağır ithâmlarla
hicvetmiştir. Nebzî’nin hicvinde kullandığı dil, sıradan hicivlerden oldukça farklı olup
çoğunlukla sövgü kelimelerinin kullanıldığı bir dildir. Çalışmamızdaki amacımız,
Nebzî’nin hicvine konu edindiği şahıs ile ilgili kin ve nefretin sövgü dili çerçevesinde
edebî açıdan incelenmesi olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hiciv, 18. yüzyıl, Amasyalı Nebzî.
Abstract
In classical Turkish literature, we can investigate the hatred and disliked of poets to
the finest details at the kind of hiciv. Especially in the Ottoman State, XVII. The
economic and political upheavals that followed the centuries also affected classical
Turkish literature. At the XVII. century it affects the number of satires in which the
poets who are in the same state as the society have written, in the face of the
economic, political and social distortions seen in the structure of the state and society
in the century. The same is true of XVIII. It is also valid for the century. The satire of
the state was also influenced by gathering and the satire type was also popular in this
century. XVIII. Amasya Nebzî, one of the century’s poets; a person whose name is not
known, has satirized with heavy imports, in the form that it was written in the form of
a verse. The language used by Nebzî in his satire is quite different than ordinary
satiricals, and is often used by cursing words. Our aim in our work is to examine
literally the rhetoric of hatred and disliked of the person to whom Nebzî is a satirical
subject.
Keywords: Satire,18th century, Nebzî from Amasya.

Amasyalı Nebzî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği
“Tezkirelerde, dönemin tarih kitaplarında ve yeni kaynaklarda, Nebzî hakkında küçük de olsa
bir bilgiye rastlanmamıştır. Kendisi ile ilgili kaynakların verebileceğinden daha fazla bilgiyi
Nebzî bizzat Divan’ında vermiştir. Bilinen tek eseri Divan’ı ile varlığından haberdar olunan
Nebzî, tarih manzumelerine bakılırsa, 1712-1762 yılları arasında hayattadır. Bu demektir ki
şair, III. Ahmed (saltanatı 1718-1730) ve I. Mahmud (saltanatı 1730-1754), III. Osman (saltanatı
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1754-1757) ve III. Mustafa (saltanatı 1757-1774) olmak üzere Osmanlı sultanlarından
dördünün sultanlığını idrak etmiştir (Okumuş, 2015: 7-13).”

Nebzî’nin yaşadığı dönem olan XVIII. yüzyıl, kaynaklarda ‘şiir’ ve ‘şair asrı’ olarak kabul
edilmiş, şair kadrosu bakımından klâsik edebiyatın en geniş ve en zengin dönemidir. Bu
dönem şairleri önceleri hikmet ve hünerle elde edilen edebî seviyeyi, bu dönemde mahallî
Sayfa | 336 unsurları, gündelik hayatı ve konuşma dilini şiirin malzemesi yaparak yakalamaya
çalışmışlardır. Bu devirde dikkat çeken ve edebiyatta önemli yer işgal eden “mahallî tarz”,
şiirlerde atasözleri ve deyimleri kullanmakla başlayan, daha sonra yerli unsurların,
mekânların, âdetlerin girmesi, hece vezni ile halk şiirlerine ait nazım şekillerinin
kullanılması ve mahallî konulara yönelme şeklinde devam etmiştir (Şentürk ve Kartal,
2010: 297-300).
“Nebzî Divanı’ndan edinilen bilgilere göre şairin adının Muhammed ya da Mehmed olduğu
anlaşılmaktadır. Şairin 1124/1712 tarihinde doğduğunu ise, doğumu hakkında söylediği bir
tarih kasidesinden tespit edilebilmektedir. Bir gazelinde kullandığı nisbeli mahlasında da
Nebzî’nin, aslen Amasyalı olduğu bilgisine ulaşılmaktadır:
Koyup İstanbulı olsan da Semerkanda revân
Bula bir gün seni bu Nebzî-i Âmâsyevî (G.490/5)
Amasyalı Nebzî
(Okumuş, 2015: 14).”
“Yine Nebzî Divanı’da yer alan bilgilerden hareketle şairin 15 yaşında medrese öğrenimine
başladığını söyleyebiliriz. Ancak daha sonraki öğrenimi hakkında ve ailesi ile çevresi hakkında
herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Ayrıca şairin ne gibi işler ile meşgul olduğuna dair de bir bilgiye
tarihi vesikalardan elde edilememektedir (Okumuş, 2015: 14-16).”
“Şairin yaşadığı dönemi konu alan tezkirelerde olsun, başka alanlardaki eserlerde olsun, Nebzî
ve şiiri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden Nebzî’nin şiirinin, kendi
çağında nasıl karşılandığı konusunda bir şey söylemek mümkün görünmemektedir. Divan’ında
ortaya çıkan bilgilere göre, şair hakkında söylenebilecekler ise sınırlıdır. Nebzî’nin mutasavvıf
bir şair olduğunu söylemek için yeterli bilgi yoktur. Ancak onun dindar bir yapıya sahip olduğu,
hatta ehl-i sünnet mezhebinden olduğu ifade edilebilir. Zira 89 kadar sure ismini kullanarak
oluşturduğu (K.4) ya da Hz. Muhammed (s.a.v), amcaları, amcaoğulları, ashâbı, dört mezhep
imamı, Ebu Hanife hakkında (Kt.6) söylediği şiirler gibi, Divan’ında bu yönde birçok işaret
bulunabilir (Okumuş, 2015: 24-25).”

Amasyalı Nebzî’nin Terkib-i Bend’inde Sövgü Unsurları
İnsanın en doğal tepki mekanizmalarından birisi olan sövgü, insan fizyolojisinin
içerisinde bulunan negatif enerjiyi dışa vurmak için insanın var olduğu ilk dönemlerden
beri kullanageldiği bir dışavurum yöntemidir. Sövgü sayesinde, insanlar iç dünyalarında
biriktirmiş oldukları kin, nefret ve öfke gibi duygularını dışarıya karşı savurarak
rahatlama eylemini gerçekleştirirler. İnsanın en doğal tepki mekanizmalarından birisi olan
sövgü, klasik Türk edebiyatında hiciv ve hezl metinlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Hiciv ve hezllerde muhatap olarak alınan kişiye karşıya öfkesini dile getiren şair, yer yer
kendini tutamayarak öfkesini daha da belirgin hale getirebilmek için sövgüye başvurur.
Amasyalı Nebzî de yazmış olduğu “terkib-i bend”inde öfkesini dile getirmek için yer yer
sövgüye başvurmuştur. Çalışmamıza konu olan “terkib-i bend”de Nebzî’nin kime karşı
sövgü dilini kullandığı belli değildir:
Yine bir hîz ü ‘alak hicvine âgâz eyledim
Bir mufassal yazayım didim velî az eyledim(I/1)
Nebzî, muhatap olarak aldığı kişinin ismini belirtmemekte, ancak daha ilk beyitten
itibaren ona karşı duyduğu öfkeyi belirten ifadeler kullanmaktadır. ‘Hîz’ edilgen eşcinsel
erkek, i… ve p… anlamlarına gelen bir kelime olup doğrudan muhatap alınan kişiyi
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aşağılamak için şair tarafından kullanılmıştır. Sonraki beyitlerde ise şair, şiirini kaleme
alma sebebini açıklamaktadır:
Tâ ki taşdî’den ser-i yârânı i’râz eyledim
Gerçi hicv etdim anı ber-vaz’-ı nâ-sâz eyledim(I/2)
Sanmanız cidd eyleyüp ol p…a i’z’az eyledim
Bu husûsda hezl idüp gönlüm ile bâz eyledim(I/3)
Satr-ı hicv içün görün ne turfe ibrâz eyledim
Kâğıdın hartı mürekkeb şu kalem-sâz eyledim(I/4)
Sövgü şiirinde rakibe karşı aşağılayıcı bir ibare olarak kullanılan ‘hîz’ kelimesi küfür ve
hakaret içeriği olan şiirlerde sık sık karşılaşılan bir ibaredir. XVIII. yüzyılın önemli sövgü
şairlerinden olan Sürûrî tarafından dönemin bir başka şairi olan Antepli ‘Aynî’ye karşı da
kullanılmıştır:
Ne kuş tutar bakalım hây u hûyile ‘Aynî
Eder benimle tekâpû-yı şaydgâh-ı sitîz
‘Aceb mi dâ’im önümde kurulsa ağ gibi
Kavî s.. ulamak ister çürük g..üyle o hîz

Sürûrî
(Ayan, 2002: 243)

Şair, şirinde hicv ve hezl edebî türlerinden bahsetmektedir. Bu türler, klasik Türk
edebiyatında sövgü unsurlarının yer aldığı türlerdir. Hicvin sövgü unsurlarını
barındırması hususunda Tâhirü’l-Mevlevî şu bilgileri aktarır: “Hicviyyâttır ki teşrîh-i rezâil
ve teşhîr-i erâzil için yazılan yazılardır. Mâmâfih bunlarda nezâhet-i beyâna riâyet
zarûrîdir. Çünkü tarz-ı ifâde, dâire-i edebi tecâvüz eylerse âdetâ nazmen sövülmüş ve
terzîl yerine rezâlet edilmiş olur (Mevlevî, 2015: 76).” Mevlevî, edebî açıdan bakıldığında
hicvin de belirli bir kuralları ve sınırının olduğunu belirtmekle birlikte hicivde sınırların
aşıldığı zaman nazmen sövgünün ortaya çıktığını dile getirmektedir. Nebzî, ilk önce hicv
kaleme aldığını söylese de ileride göreceğimiz üzere hicv sınırlarını aşarak sövgü diline
başvurmaktadır.
Prof. Dr. Orhan Okay, hicvin küfürlü sözler içermesi ile ilgili şunları aktarır:
“Batı geleneğinde hiciv genellikle çirkin, yanlış ve gülünç âdetlerin ve hadiselerin mahiyetini
zarafet ve maharetle ortaya koymak olarak anlaşılmış ve böylece hiciv, edebî bir tür olmanın
yanında sosyal bir fonksiyon da yüklenmiştir. Doğu edebiyatlarında ise sosyal karakteri
genellikle bulunmayan hiciv, daha ziyade gerçek kişilerin yerilmesine dayandığından şahsî
kinlerin ortaya döküldüğü bir tür olarak görülür ve çok defa müstehcen ve küfürlü hicivler akla
gelir (Okay, 1998: 447).”

Şairin şiirinde kullandığı bir başka edebî terim olan “hezl” de sövgü unsurlarının bolca
yer verildiği bir türdür:
“Türk edebiyatında hezl, birini yermek ve ona hak etmediği bir şeyi yakıştırmak üzere genel
âhlak kurallarını zorlayıcı tarzda söylenmiş sözlere denir. Bu bakımdan latife ile hiciv arasında
bir konumda bulunur. Belli bir amaca yönelik olması ve kişileri hedef alarak onları gülünç
duruma düşürmesi açısından latifeden daha ağır, sövme ve müstehcenlikten arınmış olduğu için
de hicivden daha hafifi bir mizah türüdür (Pala, 1998: 305-306).”
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Muhatap olarak aldığı kişiye karşı hicv ve hezl yazma niyetinde olduğunu belirten
Nebzî, şiirinin ilk bendinin sonlarında daha önceden ‘hîz’ ve ‘p…’ tabirlerini kullandığı
rakibine karşı sövgü ifadelerini kullanmaya başlar:
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S..dum üstine ana ser-levha ifrâz eyledim
İşedim etrâfına bi’l-cümle pervâz eyledim (I/5)
Okıyanlar okısun lutf u mürevvet eylesün
O pelîde ba’dehü anlar da la’net eylesün (I/6)
Rakibine karşı küfür eden şair, aynı zamanda alçak, rezil anlamlarına gelen ‘pelîd’
kelimesini muhatabına karşı kullanmakta ve ona lanet etmektedir.
Sövgü şiirinde asıl amaç, muhatap olarak alınan rakibi olabildiğince aşağılamak ve ona
karşı hakaretler etmektir. Erkek toplumunun egemen olduğu Osmanlı toplumunda,
erkeklik üzerinden sövgüye başvurmak da etkili olacaktır. Bu durumun farkında olan
Nebzî de muhatabını olabildiğince aşağılamak için şiirinin ikinci bendinin tamamında bu
minvâl üzerinden hakaretlerde bulunmaktadır:
Ol genez P…un kepâze mi g..i bilmem ‘aceb
Tar geçer ok gibi turmaz ince s..ler bî-ta’ab (II/1)
Baltadır yahud geçer her ün ana bir niçe sap
Ger hayâline gele s.. tutar anı tâb-ı teb (II/2)
Kızmış it gibi nedir yelmek yupurmak rûz u şeb
Bir s..e idüp kanâ’at eylem gayrı taleb (II/3)
Yohsa tatmak mı murâdın s..leri ‘âlemde hep
Çâşnî-gîr misin nedir bu hvâhişin ey bî-edeb (II/4)
Uş dili fîlin başı sallusı tapdır sana tab
Pes bu vech ile seni ya Mısr paklar ya Haleb (II/5)
Çün ki arzu’llâh vâsi’dir otûma tûma var
Sağlığ ile bir dahı gelme diyâr-ı Rûma var (II/6)
Nebzî’nin kime karşı yazdığını bilemediğimiz sövgü şiirinde muhatap olarak alınan
kişiyle ilgili bir bilgi vermektedir. Bu bilgiye göre sövgüye uğrayan şahıs, muhtemelen bir
dönem Nebzî’nin yanında bulunmuş ancak bu şahıs kötü ve pis işlerden bir türlü kendini
alıkoyamamıştır:
Yanıma bir vakt ile aldımdı pâk ola diyü
Göz göre yârân içinde p……k oldum eyü (III/1)
Tâ elinden kurtulunca başıma oldı kayu
Her gice s..letmege giderdi turmaz gürleyü (III/2)
Sövgü diline başvurduğu şahıs hakkında beddua etmeye devam eden şair, muhatabının
ya anasından ya da babasından dolayı kötü bir soya mensup olduğu tahmininde bulunarak
onun kötü işler yapmaktan bir türlü kendini alamamasını yine onun erkekliği üzerinden
aşağılama yaparak nakletmektedir:
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Cânı çıksun dilerim tiz günde anun horlıyu
Anadan ya babadan vardır uğursuz bir soyu (III/3)
Ey gönül bu za’m-ı fâsidden elüni yüri yu
S..den usanur mı sanursın ‘aceb kancık ayu (III/4)
‘Avrat ola idi a.ın kurur idi suyu
Bu ne hâletdir ki bunun g..i bir sulı kuyu (III/5)
Ne soğılur ne savursan kapluca hammâmıdur
Ya ki bir külhan yâhud bir dîv karısı a.ıdur (III/6)
Sövgüye uğrayan şahıs hakkında Nebzî’nin vermiş olduğu bilgilere bakılırsa bu şahıs
gençlik dönemine yeni girmiş ve sakalları yeni yeni bitmeye başlayan bir kişidir. Nebzî, bu
şahısa karşı duyduğu nefretten dolayı onun sakallarının bitmesini bile sövgü unsurlarıyla
birlikte açıklamaktadır:
Gerçi kim bitdi sakalı şimdi niçe bitmesün
Şübhedür illâ ki ol mel’ûna hile itmesün (IV/1)
G..i kılların koparup yüzine berkitmesün
Ol sefîhi bu dil-i şeydâ niçe hicv itmesün (IV/2)
Şiirinin son bendinde yapmış olduğu işin ve söylemiş olduğu sözlerin yanlış olduğunu
belirten şair, şiiriyle bir kâr elde etmediğini sadece yanlış işler yapan birisini eleştirdiğini
söylemektedir:
Nebziyâ yârâ böyle ‘arz-ı i’zâr eylerim
Bilürüm cürm ü günâhım suçum ikrâr eylerim (V/1)
Sanmasunlar zemm ü hicvi kendime kâr eylerim
Münkir olmam medh-i yâr u kadh-ı ağyâr eylerim (V/2)
Sonuç
XVIII. yüzyıl şairlerinden olan Amasyalı Nebzî, kime karşı yazıldığı belli olmayan sövgü
içerikli şiirinde, klasik edebiyatın genel anlayışının ve mazmun kalıplarının dışına çıkarak,
eserini kişisel hırsı ve nefreti doğrultusunda kaleme almıştır. Bunu yaparken de yine
klasik edebiyatın dışına çıkarak sövgü dilini, eserine nakşetmiştir. Nebzî’nin şiirinde böyle
bir dil kullanmasının sebepleri arasında bir önceki yüzyıllarda yaşamış olan sövgü
şairlerinin özellikle XVII. yüzyılın iki büyük sövgü şairi olan Nef’î ve Küfrî-i Bahâyî’nin
etkisinin olduğu kadar XVIII. yüzyılda divan şiirinde hüküm süren “mahallî tarz”ın da etkili
olduğu muhtemeldir. XV. ve XVI. yüzyıldaki divan edebiyatı metinleri incelendiği zaman bu
yüzyıllarda küfre başvuran şairlere rastlanmaktadır; ancak özellikle XVII. yüzyıldan
itibaren divan şiirinde sövgü diline başvuran şairlerin sayısında önemli bir artış
gözlemlenmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan birçok unsur bulunmasına
rağmen bu unsurlardan ilki ve en önemlisi klasik edebiyat anlayışında değişiklik yapmak
isteyen “mahalli tarz” şairleridir. Farklı konuları bambaşka ifadelerle şiirlerinde işleyen bu
şairler, klasik edebiyata yeni bir boyut kazandırmışlardır. Nebzî’nin yazmış olduğu sövgü
içerikli şiiri de bu bağlamda değerlendirmek yanlış olmasa gerek.
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Nebzî’nin Terkib-i Bend’i
I
Yine bir hîz ü ‘alak hicvine âgâz eyledim
Bir mufassal yazayım didim velî az eyledim
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Tâ ki taşdî’den ser-i yârânı i’râz eyledim
Gerçi hicv etdim anı ber-vaz’-ı nâ-sâz eyledim
Sanmanız cidd eyleyüp ol p..a. i’zâz eyledim
Bu husûsda hezl idüp gönlüm ile bâz eyledim
Satr-ı hicv içün görün ne turfe ibrâz eyledim
Kâğıdın hartı mürekkeb şu kalem-sâz eyledim
S..dum üstine ana ser-levha ifrâz eyledim
İşedim etrâfına bi’l-cümle pervâz eyledim (I/5)
Okıyanlar okısun lutf u mürevvet eylesün
O pelîde ba’dehü anlar da la’net eylesün
II
Ol geniz? P…un kepâze mi g..i bilmem ‘aceb
Tar geçer ok gibi turmaz ince s..ler bî-ta’ab
Baltadır yahud geçer her ün ana bir niçe sap
Ger hayâline gele s.. tutar anı tâb-ı teb
Kızmış it gibi nedir yelmek yupurmak rûz u şeb
Bir s..e idüp kanâ’at eylem gayrı taleb
Yohsa tatmak mı murâdın s..leri ‘âlemde hep
Çâşnî-gîr misin nedir bu hvâhişin ey bî-edeb
Uş dili fîlin başı sallusı tapdır sana tab
Pes bu vech ile seni ya Mısr paklar ya Haleb
Çün ki arzu’llâh vâsi’dir otûma tûma var
Sağlığ ile bir dahı gelme diyâr-ı Rûma var
III
Yanıma bir vakt ile aldımdı pâk ola diyü
Göz göre yârân içinde p……. oldum eyü
Tâ elinden kurtulunca başıma oldı kayu
Her gice s..letmege giderdi turmaz gürleyü
Cânı çıksun dilerim tiz günde anun horlıyu
Anadan ya bâbâdan vardır uğursuz bir soyu
Ey gönül bu za’m-ı fâsidden elüni yüri yu
S..den usanur mı sanursın ‘aceb kancık ayu
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‘Avrat ola idi a.ına kurur idi suyu
Bu ne hâletdir ki bunun g..i bir sulı kuyu
Ne soğılur ne savursan kapluca hammâmıdur
Ya ki bir külhan yâhud bir dîv karısı a.ıdur
IV
Gerçi kim bitdi sakalı şimdi niçe bitmesün
Şübhedür illâ ki ol mel’ûna hile itmesün
G..i kılların koparup yüzine berkitmesün
Ol sefîhi bu dil-i şeydâ niçe hicv itmesün
Hâceti ise turup tek cânını acıtmasun
Kendi hâlinde olan bî-çâreyi incitmesün
İsterim bâr-ı Hudâdan bir murâda yitmesün
Behremend olmsun aslâ onmasun hem bitmesün
Kimsenin evlâdı yâ Rabbî sefâhat itmesün
Kimsenün ehl ü ‘ıyâli işbu yola gitmesün
Müstecâb eyle du’âmız yâ İlâhe’l-’âlemîn
Bu du’âya el açup âmîn diyin olsun âmîn
V
Nebziyâ yârâ böyle ‘arz-ı a‘zâr eylerim
Bilürüm cürm ü günâhım suçum ikrâr eylerim
Sanmasunlar zemm ü hicvi kendime kâr eylerim
Münkir olmam medh- yâr u kadh-ı ağyâr eylerim
Pâk-dâmân olanı şi’rimde iş’âr eylerim
Dür dişim vasf eyleyüp incüler Îsâr eylerim
Gül-ruhın zikriyle her dem bezm-i gülzâr eylerim
Bu sefîhin hicvini illâ ki izhâr eylerim
Cânımı zîrâ ki yakdı gör niçe zâr eylerim
Nâm-ı nâ-pâkin dahı dimeklige ‘âr eylerim
Ad u sanı yok ki ol ad-ile yâd idem velî
Diyeyim ser-defter-i hîzân hüccetle eli
Amasyalı Nebzî
(Okumuş, 2015:211-213)
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AMASYA’DA ÇAĞILDAYAN “EHL-İ BEYT” SEVGİSİ
-AMASYA’DA DOĞAN YAHUT YAŞAYAN KLASİK ŞAİRLERİN
ŞİİRLERİNDE “EHL-İ BEYT” KAVRAMILOVE OF “AHL AL-BAYT” BURBLES IN AMASYA
-“AHL AL-BAYT” CONCEPT IN POEMS OF CLASSİC POETS BASED ON AMASYA –
Arş. Gör. Yağız YALÇINKAYA
İstanbul Kültür Üniversitesi
y.yalcinkaya@iku.edu.tr
Özet
Osmanlı hakimiyetinde, vali ve sancakbeyi şehzadelere ev sahipliği yapmasıyla
“şehzadeler şehri” olarak anılan Amasya, özellikle II. Bayezid’in valiliği esnasında bir
edebi ve kültürel cazibe merkezi haline gelmiştir. Tekke-tasavvuf yaşantısının parıltısı
da bu cazibeyi körüklemiştir. Bu dönemden sonra şehir, Türk kültür tarihinde ismi var
olacak nice şairler ve müellifler yetiştirmiştir. Çalışmamız, 19. yüzyıla kadar Amasya’da
doğmuş yahut yaşamış olan klasik şairlerin “Ehl-i Beyt” kavramını ele alış şekli ve Ehl-i
Beyt hakkındaki fikir ve hissiyatları üzerine olacaktır. Mihrî Hanım, Münîrî, Seyyid
Nigârî, Sabrî gibi yaşadıkları dönemlerde ün yapmış ve Amasya ile bağı olan şairlerin
“Ehl-i Beyt” üzerine söyledikleri değerlendirilecektir. Allah’ın arslanı ve ilmin kapısı
olan Hz. Ali’ye duyulan muhabbet; meşum Kerbela vakasında şehit olan Peygamber
torunu Hz. Hüseyin’e yakılan ağıtlar ile dile getirilen Ehl-i Beyt sevgisi ele alınacak; edep
ve nezaket üzerine inşa edilmiş Türk-İslam medeniyetinde “Ehl-i Beyt” kavramının
karşılığı, Amasya şairleri özelinde anlaşılmaya çalışılacaktır. Muharrem ayına tesadüf
eden bilim şöleninde Amasya şairlerimizin vasıtası ile “Ehl-i Beyt” anılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Amasya, Ehl-i Beyt, şair, şiir.
Abstract
In the Ottoman domination, Amasya, which is known as "city of princes" with its
governor princes hosting, became a literary and cultural center of attraction during the
governorship of Bayezid II. The glitter of the Sufism has fueled this charm. After this
period, the city has produced some great poets and authors who will have a name in the
history of Turkish culture. Our work will be based on the way in which the concept of
"Ahl al-Bayt" of classic poets who borned or lived in Amasya until the 19th century was
discussed and about the thoughts and feelings about the Ahl al-Bayt. Mihri Hanım,
Münirî, Sayyid Nigârî, Sabri, who have made a reputation during the times they lived
and who are connected with Amasya, will be evaluated on the words of "Ahl al-Bayt".
The love of Ahl al-Bayt, which is expressed by Love of Hz. Ali, who is the lion of Allah
and the gate of knowledge and the graces buried in Hussein who is the grandson of
Prophet Muhammad; who was martyred at the altar of Karbala, will be discussed. In the
Turkish-Islamic civilization built on propriety and kindness, the concept of "Ahl alBayt" will be tried to be understood in particular in Amasya poets. The "Ahl al-Bayt"
will be remembered with the help of our Amasya poets in the symposium that coincided
with the month of Muharrem.
Keywords: Amasya, Ahl Al-Bayt, poet, poem.
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Giriş
Klasik şiirimizde şairin kendisine hayran olup, bütün güzel sözlerini uğruna söylediği
“memduh” tipi hepimizce malumdur. Memduh bazen şairin âşık olduğu ideal sevgilinin
bizzat kendisiyken bazen de maddi karşılık beklediği devlet büyüğü olagelmiştir. Dinimanevi büyükler ise klasik şiirimizdeki “memduh” tipinin mümtaz temsilcileri
Sayfa | 344 durumundadır. Çünkü şair sevgiliden vuslat, devlet büyüklerinden maddi birtakım
karşılıklar beklerken; dini-manevi büyüklere sadece sevgilerini ızhar için medhiyeler
söylemişlerdir. Hz. Peygamber, Dört Halife, Ehl-i Beyt, Hz. Mevlâna gibi pek çok şahsiyet
klasik şairimiz için bir sığınak, yüz çevrilecek bir kapı, bir manevi hâmi konumudadırlar
denilebilir. Çalışmamıza konu olan Ehl-i Beyt, bahsettiğimiz ilgi ve sevginin en fazla
yöneldiği manevi değerler arasında gösterilebilir (Cunbur, 1996: 909).
“Ev halkı” manasına gelen “Ehl-i Beyt” kavramı, terim olarak Hz. Peygamber’in aile
fertlerini tanımlar. Birçok hadiste Hz. Peygamber’in ev halkını işaret eden “Ehl-i Beyt”
ifadesine rastlanırken; Kuran-ı Kerim’de bu ifade 3 ayrı ayette yer alır. Bunlardan ikisinde
Hz. İbrahim ve Hz. Musa’nın ev halkı kastedilir. Ahzab Suresi 33. aytette ise Peygamber
hanımlarına seslenirken bu ifade kullanılır (Öz, 1994: 498).
İslam alimlerinin, Hz. Peygamber'in Ehl-i Beyt'ine kimlerin dahil olduğu meselesinde
muhtelif tasarrufları mevcuttur. Bir rivayete göre Hz. Peygamber, Hz. Zeyneb ile evlendiği
gün başta Hz. Ayşe olmak üzere bütün hanımlarının odalarını dolaşıp her birine: "Allah'ın
selamı üzerinize olsun ey Ehl-i Beyt!" diye hitap etmiştir. Diğer bazı rivayetlere göre ise Ehli Beyt'e ilişkin ayet, Hz. Peygamber Hz. Ümmü Seleme'nin odasında iken nazil olmuş, Hz.
Peygamber de orada bulunan veya sonradan gelmiş olan Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i
abasının altına alarak; “Allahım, bunlar benim ehl-i beytimdir, onları günahlarından
temizle!" diye dua etmiş, bunun üzerine Hz. Ümmü Seleme kendisinin Ehl-i Beyt'ten olup
olmadığını sormuş, Peygamber ona, "Sen zaten kendi yerindesin, sen hayır üzeresin"
şeklinde cevap vermiştir. Diğer bir telakkiye göre sadaka almaları haram kılınan Ebu Talib,
Akîl. Ca'fer ve Abbas’ın ailesine mensup olanlar yanında Abdullah b. Mes'ud ile Selman-ı
Farisi gibi sahabiler de Ehl-i beyt'e dahildir (Öz, 1994: 498-499).
Yukarıda bahsedildiği üzere Hz. Peygamber’in Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin hazeratını
abasının altına almasıyla; abanın altındaki beş isim “Hamse-i Al-i Aba” veya “Al-i Aba” olarak
anılmıştır. Hz. Peygamber’in en yakınlarını himaye ettiği için olsa gerek, bu kavram çoğu
zaman “Ehl-i Beyt” kavramını karşılayacak şekilde kullanılagelmiştir. Ancak yukarıdaki
tarifler ve referanslar göz önüne alındığında Al-i Aba’nın Ehl-i Beyt’e dahil olduğu; fakat Ehli Beyt’in tamamını karşılamadığı söylenebilir. Öte yandan Hz. Peygamber ile maddi-manevi
bağları ve Peygamber nesebinin bu dört isim üzerinden devam etmesi gibi sebeplerle
Müslümanlar arasında en çok teveccüh edilen, haliyle edebiyatta da en çok anılan Ehl-i Beyt
mensupları durumundadırlar.
Peygamber hanımları ve Al-i Aba ile birlikte Hz. Peygamber’in amcaları Hz. Ebu Talip, Hz.
Hamza, Hz. Abbas; amcaoğlu Hz. Cafer; kayınpederleri Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, damadı
Hz. Osman gibi isimler kan bağı ve akrabalık ilişkileri ile Ehl-i Beyt kavramı çerçevesinde
anılabilirler. Bunun yanında hiçbir akrabalık ve kan bağı; hatta aynı ırktan dahi olmamasına
karşın Hz. Peygamber’in “Selman bizden, Ehl-i Beyt’tendir” sözüyle ashabdan Hz. Selman-ı
Farisi’yi Ehl-i Beyte dahil etmesi, Ehl-i Beyt kavramının akrabalık ve kan bağlarından da
yüksek bir konumda olduğunu gösterir gibidir.
Klasik şiirde Ehl-i Beyt kavramının ağırlıklı olarak Al-i Aba üzerinden ele alındığı görülür.
Yukarıda zikrettiğimiz diğer isimler bizzat yahut temsil ettikleri hasletlerle birlikte anılsalar
da; Ehl-i Beyt çerçevesinde bahsolunduklarına pek rastlanmaz. Anadolu-Türk
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Müslümanlığının alt yapısını oluşturduğu klasik şiirimizde dikkat çeken bir husus, Şii-Caferi
anlayışın aksine, Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman’ın Hz. Ali’den ve diğer 11 İmam’dan tefrik
olunmamasıdır denilebilir. Klasik şiirimizde Ehl-i Beyt ve 12 imam medhiyeleri kadar dört
halifeye yazılmış medhiyeler de mevcuttur. Hatta bazı 12 imam medhiylerinde, Hz. Ali ile
başlayarak imamların isimleri sıralanmadan önce Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın
isimlerinin zikredildiği görülür.
Al-i Aba
Hz. Peygamber’in abasının altına girerek Al-i Aba deyimiyle anılmaya başlayan Hz. Ali,
Fatıma, Hasan ve Hüseyin onun en yakınları arasındadırlar. Peygamber soyunun bu dört
isim üzerinden devam etmesiyle de Al-i Aba mensupları Müslümanlar arasında özel bir yere
sahip olmuş, Al-i Aba kavramı kutsal bir kelime olarak addedilmiştir. Bu yücelik doğal olarak
şiire de yansımıştır. Özellikle tasavvuftan beslenen şairler Al-i Aba’yı şiirlerinden sıkça
zikretmişlerdir. Hayatının önemli kesimini Amasya’da geçiren ve burada medfun bulunan
Seyyid Nigari de mutasavvıf bir şairdir. Nigari, Al-i Aba’nın kulu olduğunu söylemekten
çekinmez:
Semend-i nüh felekden sebkat itmiş şehsüvârız kim
Habîb-i çâr yârız bende-i âl-i abâyız biz
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 173)
Nigari, Al-i Aba’nın yolunu tutanları sevda dağına gece gündüz çadır kuranlara benzetir.
Görülüyor ki Nigari’ye göre bu yol sevda yoludur, gönül yoludur. Yolun sonu mutluluğa çıkar
çünkü Al-i Aba zevk, sevinç ve keyif kaynağıdır:
Dâmen-i sevdâda her kim hayme-zendür subh u şâm
Tanrı Ahmed hakkı ol tutmuş reh-i Âl-i ‘abâ
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 22)
Sürûr-ı hâtırım şâm u seher keyfiyyet-i cânım
Mezâk-ender-mezâkım devlet-i âl-i ‘abâdandır
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 130)
Amasya’da doğmuş ve bütün hayatını burada geçirmiş olan şair Münîrî de Al-i Aba
yolunun tozu olduğunu söyler:
Āl-i ‘abānun izi tozı hāk-i pāyiyem
Bī-gāne nīstem be-şomār z’āşnā mera
(Ersoy: E.T. 26.09.2018: 31)
Bir nāme-siyehdür bilürem şöyle velīkin
Her hāl ile ol hāk-i reh-i āl-i ‘abādur
(Ersoy: E.T. 26.09.2018: 48)
Seyyid Nigari, Al-i Aba’ya düşmanlık edenlerin veya düşmanlarına yakınlık gösterenlerin
Allah’a da düşman olduklarını ileri sürer. Al-i Aba düşmanlarını kötülemek ise şair için
ibadet mesabesindedir:
Adüvvullâhdır âl-i abânın
Seven düşmenlerin hâce-i ebter
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 428)
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Dûstân-ı Ahmedi sevmek itâ‘atdir bize
Düşmen-i âl-i ‘abâya ta‘n tâ‘atdir bize
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 338)
Şair, Al-i Aba sevgisinin dünyanın yaratılışındaki maksat olduğunu ileri sürer. Bu
düşüncesini, bir terci-i bendinin vasıta beytinde dile getirir. Her bendin sonunda bu beyti
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Hilkat-i ‘âlemden ancak hubb-i Mevlâdır garaz
Ülfet-i Âl-i ‘abâ evlâd-ı Zehrâdır garaz
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 508)
“Gizli bir hazine idim, bilinmekliği sevdim, istedim. Kâinatı yarattım” mealindeki “Küntü
kenz” hadisine dayanarak mutasavvıfların yaratılış nazariyesini sevgiye, aşka
dayandırdıkları bilinmektedir. Nigari de burada zaten hadisin asıl metninde geçen “hubb”
kelimesini kullanarak hadise göndermede bulunmuştur. Yine “Sen olmasaydın felekleri
yaratmazdım.” mealindeki “Levlake” hadisi malumdur. Bu hadiste kâinatın yaratılışı Hz.
Peygamber’in varlığına bağlanmaktadır. Şairin beyitteki garazının, Peygamber neslini
anarak ve sevgi ile ilgili kelimeleri kullanarak yukarıdaki hadislerde bahsedilen yaratılış
gayelerini izah etmek olduğu anlaşılıyor.
Hz. Ali
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu ve damadı, Hz. Fatıma ile birlikte peygamber neslinin
devamı, Hulefa-i Raşidin’in dördüncüsü Hz. Ali, Türk-İslam kültüründe en çok sevilen ve
anılan şahsiyetlerden biridir. Al-i Aba’dandır ve Ehl-i Beyt-i Mustafa’nın önde gelen
isimlerindendir. İlimde, hayatta, erlikte Müslümanlarca her devirde örnek alınmış bir
sahabedir.
Hz. Ali, klasik şairlerimiz için de müstesna bir yere sahiptir. Nigari, Hz. Ali’ye, “Allah’ın
Arslanı” ve Hayber kalesinin fethindeki rolünden dolayı “Fatih-i Hayber” unvanlarıyla
seslenmiş; Yahudi pehlivanı Merhab’ın Hz. Ali tarafından mağlup edilmesine değinmiştir:
Dâdıma yitsün ‘Alî Şîr-i Hudâ-yı Celî
Fâtih-i Hayber velî katl iden Merhabı
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 373)
Münîrî de Hz. Ali’ye “Allah’ın arslanı” lakabıyla seslenir. Hz. Ali aynı zamanda birçok
tasavvuf silsilesinin kedisine ulaştığı bir velidir. Velilik makamını miras-ı peygamber olarak
gören sufiler, peygamber ilminin kapısı olan Hz. Ali’yi ilk veli olarak addederek onu “şah-ı
velayet” unvanıyla çağırırlar. Münîrî de “Allah’ın arslanı” lakabı ile bu unvanı birlikte
kullanmış; aynı zamanda Hz. Peygamber’in Hz. Ali hakkında söylediği “Ali’den başka yiğit
yoktur” mealindeki hadisine telmihte bulunmuştur:
Şīr-i Hudā o şāh-ı velāyet ‘Alī k’odur
Çābük-süvār-ı ‘arsa-i meydān-ı lā-fetā
(Ersoy: E.T. 26.09.2018: 32)
Hz. Peygamber’in, amcaoğlu ve damadı olan Hz. Ali’ye hitaben “etin etimdir, kanın
kanımdır, ruhun ruhumdur, cismin cismimdir” buyurduğu rivayet edilir. Özellikle
mutasavvıf şairler bu söze sıklıkla göndermelerde bulunurlar. Halveti piri İlyas
Şücaeddin’in soyundan gelen, Amasya’nın önemli şairlerinden Mihrî ve Merzifon doğumlu
16. yüzyıl Bektaşi şairlerinden Misali mahlaslı Gül Baba, hadisin asıl metninde geçen
“lahmike lahmi” ifadesinden iktibas ile telmihte bulunuyorlar:
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Hakkı çün anuñ k'aña ol pâk din
Lahmike'l-lahmî didi 'ayne'l-yakin
(Hakverdioğlu, 1998: 88)
Ol Aliyye’l-Mürtezâ ki “lahmike lahmi” didin
Hem buyurdın ikimiz “min nûrı vâhidun” ana
(Dede, 2001: 30)
Beyitte Gül Baba’nın aynı zamanda Hz. Peygamber’in yine Hz. Ali için buyurduğu “ikimiz
bir nurdanız” mealindeki hadisine gönderme yaptığını görüyoruz. Bu beytin devamında Gül
Baba, aynı şekilde yine Hz. Peygamber’in Hz. Ali hakkındaki hadislerine gönderme yapmayı
sürdürür:
Hem buyurdın inneke’ş-şems u Aliyyün ke’l-kamer
Hem buyurdın şehr-i ilm men ü ‘aliyyün bâbuhâ
(Dede, 2001: 30)
İnsan Suresi 5. ve 8. ayetlerinde sevdiği yemekleri fakirlere, yetimlere ve esirlere yediren
ebrardan bahsedilir. Bazı müfessirlere göre bu ayetler Hz. Ali ve ailesinin üç gün boyunca
iftarlık yemeklerini fakirlere ve yetimlere vererek oruç tutması ve üç gün sonra Hz.
Peygamber’in onları bitkin halde görüp üzülmesi üzerine inmiştir. Ayette bahsedilen ebrar,
Ehl-i Beyt’tir. İnsan suresi “hele eta" kelimeleri ile başlar ve bu şekilde de isimlendirilir.
Amasya’da doğan Tacizade Cafer Çelebi aşağıdaki beyitinde bu sureye gönderme yapmıştır:
Muhtass-ı hel etâ ‘Alî-yi murtazâya kim
Ol idi fazl bîşelerinün gazanferi
(Erünsal: E.T. 26.09.2018: 80)
Hz. Ali, şairlerimizin büyük muhabbet beslediği bir sahabedir. Şairlerimiz bu muhabbetin
derecesini sözle anlatabilmek adına güçlü ve çarpıcı ifadelere başvurmuşlardır. Nigârî, Hz.
Ali’ye olan muhabbetini “müştak” kelimesi ile dile getirmiş; Hz. Ali’yi ve al-i Muhammed’i
sevmenin farz mesabesinde olduğunu söylemiştir:
Agyâr ile kârım ne müştâk-ı ‘Alîyem men
Perverde-i Mevlâyam Allâh kulıyam men
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 424)
Farzdur ‘Alîni Fâtımanı âlini sevmek
Allâh ü Nebî sevdigi bürhân-ı celîmdir
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 428)
Ha. Fatıma
Hz. Peygamber’in, Hz. Hatice’den doğmuş büyük kızı. Müslümanlar arasında en fazla
itibaren gören kadınların başında gelir. Hz. Peygamber ile arasındaki özel bağ, Hz. Ali ile
izdıvacı, Hz. Hasan ve Hüseyin’in validesi olması ile Hz. Fatıma İslam kadınları arasında
yüksek bir makama sahiptir (Cunbur 1996, 936).
Hz. Fatıma klasik edebiyatımızda en çok teveccüh edilen din büyüklerinden olmuştur.
Nigari ondan kadınların şahı olarak bahseder ve onu peygamber ailesinin kıymetlisi olarak
görür:
Saltanat zevkınden artukdur bana kim subh u şâm
Zübde-i âl-i Muhammed şeh-nisâ manzûruyam
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 273)
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Hz. Fatıma Müslümanların gözünde sadece peygamber kızı olmasıyla yüce değildir. O
aynı zamanda Hz. Peygamber’in cennet gençlerinin efendileri diyerek övdüğü, peygamber
nesebini devam ettiren Hz. Hasan ve Hüseyin’in de anneleridir. Münîrî, aşağıdaki beytinde
bu özelliği ön plana çıkarır:
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Ol iki çeşm-i cān u ciger-kūşe-i Betūl
Ol iki sidre-menzil ü şeh-bāz-ı müntehā
(Ersoy: E.T. 26.09.2018: 32)
Yukarıdaki beyitten anlaşıldığı üzere Hz. Fatıma’nın sevenlerinden olmak Nigari için
sultanlıktan daha yüce bir makamdır. Hz. Fatıma’ya “Hayrünnisa” lakabıyla seslendiği
aşağıdaki beyitte şair, onun yolunu tutanların sefaya ereceğini söyler:
Her kim ol dildâr sevdâsında çekmiş mihneti
Dem-be-dem eyler safâ tutmuş reh-i hayrü'n-nisâ
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 22)
Gül Baba ise aşağıdaki beytinde Hz. Fatıma’yı yine “Hayrünnisa” adı ile anmış; ayrıca onu
tertemiz halis bir cevher olarak nitelemiştir. Bu beyitte aynı zamanda Hz. Fatıma’nın annesi,
Hz. Peygamberin ilk zevcesi Hz. Hatice’yi de zikretmiştir:
Hatun-ı mahşer Hadîce mahrem-i fahr-i cihan
Cevher-i pâkîze yani Fâtımâ hayrü'n-nisâ
(Dede, 2001: 30)
Hz. Hasan
Hz. Ali ve Fatıma’nın büyük oğulları, Hz. Hüseyin’in abisidir. Rivayetler muhtelif olmakla
birlikte zehirlendiği ve kardeşi gibi şehit olduğu kabul edilir. Edebiyatımızda genellikle
kardeşi ile birlikte şehitlik yönleriyle yahut güzel ahlakı ile anılagelmiştir.
Kaynaklarda Hz. Hasan’ın göğsünden yukarısının; Hz. Hüseyin’in ise aşağının Hz.
Peygamber’e çok benzediği söylenir (Köksal 2008: 29). Nigari aşağıdaki beyitte iştikak
sanatıyla Hz. Hasan’ın yüzünün güzelliğine dikkat çekmiştir. Yüz güzelliğini vurgulamasının
yukarıdaki inanç olduğu söylenebilir. Şair burada güzelliğini övdüğü Hz. Hasan’ı bir sığınak
olarak addetmiştir:
Rûz-ı hasret dem-i dermândeni feryâdımıza
İrişür kim Hasan-i hüsn-likãdan gayrı
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 392)
Münîrî de aşağıdaki beytinde Hz. Hasan’ı bu yolla anmış; “mazhar-ı Huda” ifadesiyle bu
güzelliğin kaynağına işaret etmiştir:
Cān handeyile virdi yine āhir ey göňül
Ol hulķ-ı hüsn gibi Hasan mazhar-ı Hüdā
(Ersoy: E.T. 26.09.2018: 41)
Mihrî Hatun ise aşağıdaki beyitlerinde Hz. Hasan’ın zehir içirilerek şehit edildiğinden
bahseder:
Hakkı çün anuñ ki hasm ü bî-aman
İçirüp zehri helâk itdi revan
Gitdi tenden çünk'anuñ ol dem canı
Cennetü'l-me’vâda oldı meskeni
(Hakverdioğlu, 1998: 88)

Amasya’da Çağıldayan “Ehl-i Beyt” Sevgisi

Hz. Hüseyin
Hz. Ali ve Fatıma’nın ikinci oğulları, Hz. Hasan’ın kardeşidir. Klasik edebiyatımızda
“maktel-i Huseyn” adında kendi ismiyle anılan bir türe sahip olacak kadar önem verilmiş
büyüklerdendir. Zulmün karşısında Hak davasını sonuna kadar savunup bu yolda şehit
olması ile tüm Müslümanların gönlünde ayrı bir yer edinmiştir.
Nigari için Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit düşmesi kaçınılmaz bir kaderdir. Bu vakanın
seneler önce Cebrail tarafından Hz. Peygambere bildirildiğine yönelik inanç burada kendini
göstermektedir:
Hüseynin ser-güzeşti gerdiş-i kilk-i kazâdandır
Ki yohsa terk idüp Bathâyı Kerbelâ gezmez
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 174)
Aşağıdaki beyitte ise şair Hz. Hüseyin ve zalimlerin saflarında kimlerin bulunduğunu
söyler. Matem ehli Hz. Hüseyin’i anarken gaddarlar ise zulümden yana olur:
Hüseynin ser-güzeştin ehl-i mâtem söyler âşüfte
Bu zulm-i bî-nazîri leşker-i gaddârlardan sor
(Bilgin: E.T. 26.09.2018: 144)
Hz. Hasan ve Hüseyin’in şehadetleri için Der-Mersiye-i Evlâd-ı Nebî başlıklı bir kaside
söyleyen Münîrî, bu kasidesinin 6. beytinde Nigari’nin beytinde bahsedilen saflardan
hangisinde olduğunu beyan eder:
Hūn itdi yüregümüzi çün mātem-i Hüseyn
Kan ağladursa bize ‘aceb mi bu mācerā
(Ersoy: E.T. 26.09.2018: 39)
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehadeti, Münîrî’ni gözlerinden kanlı yaşlar akıtıp yüreğini
kana boğmuştur.
Sonuç
En önemli kaynakları din ve tasavvuf olan klasik şiirimizde, şairlerimizin Hz. Peygamber
ve ailesine duydukları muhabbet, peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisini şiirde bir tema olarak
karşımıza çıkaracak kadar yoğundur. Klasik edebiyatımızın genelinde olduğu gibi Amasya
şairlerimiz özelinde de mutasavvıf şairlerimizin bu temayı daha fazla tercih ettiği dikkati
çeker. Seyyid Nigari, Mihrî, Münîrî, Gül Baba, Tacizade Cafer Çelebi’nin şiirlerine
bakıldığında her şeyden önce Ehl-i Beyt’e ve Al-i Aba’ya derin bir sevgi ve bu sevgiden
kaynaklanan bir adanmışlık göze çarpar. Al-i Aba, Hz. Peygamber’in ailesi olması hasebiyle
yol göstericidir. Hz. Ali, Peygamber’in en yakınlarındandır ve Amasya şairlerimizin
şiirlerine genelde Peygamber’in kendisi hakkındaki hadislerine iktibaslar ile yansımıştır.
Hz. Fatıma Peygamber kızı ve Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesi olmakla şairlerimiz tarafından
hürmetle anılır. o kadınların şahı ve en hayırlısıdır. Bu iki yüce şahsiyetin büyük oğlu olan
Hz. Hasan güzelliği ve ahlakı ile zikredilir. Kardeşi Hz. Hüseyin ise Kerbela’da Hak yolunda
verdiği mücadele ve şehadeti ile şiirlere konu olmuştur. Hak mücadelesinin ve zulme karşı
durmanın timsali olarak şairlerimiz onu örnek almış; şehadetinden dolayı duyulan büyük
üzüntü matem ve ağıtlar halinde şiirlere yansımıştır.
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Özet
Tarihî süreç içerisinde Amasya birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmıştır.
Ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapısının yanı sıra, medreselerinin ve
kütüphanelerinin çokluğu, bu şehri daha cazip hale getirmiştir. Dünyanın muhtelif
bölgelerinden çok sayıda ilim talebesi, Anadolu’nun önemli ilim ve kültür
merkezlerinden biri olan Amasya’ya gelerek, bu şehrin ilmî birikiminden istifade
etmeye çalışmıştır. Temel İslâm ilimlerinin yanı sıra beşerî ilimlerde de zirve
şahsiyetler burada yetişme imkânı elde etmişlerdir. Bu şehir ile bağlantılı olan
âlimlerden biri de XVI. yy. Osmanlı müelliflerinden olan Abdülmecîd b. eş-Şeyh Nasûh
b. İsrâîl’dir. Abdülmecîd Efendi, küçük yaştan itibaren devrin ileri gelen hocalarından
ders almıştır. Farklı ilim dallarında kendisini yetiştiren Abdülmecîd Efendi, tefsir, hadîs,
fıkıh, tasavvuf, edebiyat, eğitim, ahlâk ve mev‘ıza gibi sahalarda elliye yakın eser kaleme
almıştır. Birçok alanda uzman olan Abdülmecîd Efendi’nin dikkat çeken en önemli
özelliklerinden biri de eserlerinde yer verdiği hadîslerin bir kısmını nazımla tercüme
etmesidir. XVI. yüzyılda kullanılan Türkçe ile nazma dökülen hadîslerin manası, bahse
konu kişinin hem hadîslerin manasına olan vukûfiyetini hem de güçlü bir edebî
yönünün olduğunu göstermektedir. Bu bildiride, Abdülmecid b. Nasûh’un Teẕkîrü’nnâsîn fî tefsîri sûret-i Yâsîn ve Tefsîru sûreti’l-mülk isimli eserde yer alan manzûm hadîs
tercümeleri incelenmiştir. Çalışma neticesinde Amasya ve Tosya’nın önemli
değerlerinden olan bir âlimin, manzûm hadîs tercümeleri bağlamında şair kimliği ile
daha yakından tanınmasına vesile olunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Abdülmecid b. Nasûh, hadîs, manzûm hadîs tercümeleri, Amasya.
Abstract
During the historical process Amasya has hosted many civilizations and cultures. Along
with its economic, political, social and cultural structure, the multitude of medreses and
libraries has made this city more attractive. Many students from various regions of the
world have come to Amasya, one of the important centers of knowledge and culture of
Anatolia, and tried to benefit from the scientific accumulation of this city. Important
people in social sciences as well as basic Islamic sciences have been able to grow here.
One of the scholars connected with this city is Abdulmecid b. Sheikh Nasûh b. Israel.
Abdulmecid, from the young age, took lessons from prominent teachers. Abdülmecîd,
who trained himself in different branches of science, has received fifty works in the
fields such as commentary, hadith, fiqh, mysticism, literature, education, morality and
sermon. One of the most remarkable features of Abdulmecîd, who is an expert of many
fields, is to translate some of the hadiths in his works with poetry. The meaning of the
hadiths which were used in the 16th century in Turkish and in the poetry shows that
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the subject person has both a historical meaning and a strong literary direction. In this
work, poetry translations of hadiths at Abdülmecid's manuscript named Tezkīru’nNāsīn Fī Tefsīri Sūret-i Yāsīn and Tefsīru Sūreti’l-Mülk were examined. As a result of the
study, one of the most important values of Amasya and Tosya has been given a chance
to be recognized more closely with the poet's identity in the context of verse hadith
translations.
Keywords: Abdülmecīd b. Nasūh, hadith, poetic translation of hadith poetry, Amasia.

Giriş
İslâm tarihinin ilk günlerinden bugüne kadar Hz. Peygamber’in (sav) söz, fiil ve
tasviplerinin sözlü olarak ifadesi olan hadîslerin ezberlenmesi, yazılması, tedvini, tasnifi ve
şerh edilmesi sürecinde başta sahâbe, tâbi‘ûn ve tebe-i tâbi‘ûn olmak üzere muhaddisler,
âlimler ve müçtehitler büyük emek sarf etmişlerdir. Bu çabalar neticesinde günümüze
intikal eden hadîs edebiyatının oluşumu gerçekleşmiştir. Hadîslerin anlaşılması sürecine,
şerh edebiyatının yanı sıra tercüme faaliyetleri katkıda bulunmuştur. Zira birçok milletin
İslâm ile müşerref olması ile birlikte dinî kaynakların başka dillere tercümesi bir zaruret
haline gelmiştir. Bu çerçevede hadîslerin manzûm ve mensûr tercümeleri yapılmıştır.
Hadîslerin zihinlerde ve gönüllerde daha fazla yer etmesini ve anlaşılmasını arzulayan
şâirler, hadîslerin manzûm tercümelerini yapmaya gayret göstermişlerdir. Bu tarz
çalışmalar neticesinde bu alanda çok sayıda eser şairler tarafından kaleme alınmıştır (bkz.
Karahan, 1991). İşte bu tür eser yazan şâirlerden biri de XVI. yüzyılda yaşamış olan
Abdülmecîd b. Nasûh b. İsrâîl el-Amâsî el-Tosyavî’dir (ö. 996/1588). Abdülmecîd Efendi’nin
tespit edebildiğimiz kadarıyla iki tane manzûm kırk hadîs çalışması bulunmaktadır.
Birincisi ʿArafâtu’l-ʿârifîn isimli çalışması, ikincisi ise Risâle fî tefsîri’l-âyâti’l-müteallika bi’ttemsîl isimli eserinin son kısmında bulunan manzûm kırk hadîs tercümesidir. Bu son eser
tezkire yazarı şair Latifî’nin (ö. 990/1582) Sübhatu’l-usşâk isimli eserinde yer alan manzûm
yüz hadîs tercümesinin ihtisarıdır (Bkz. Sevgi, 1992). Bu bildiride ise Abdülmecîd b.
Nasûh’un Teẕkîrü’n-nâsîn fî tefsîri sûret-i Yâsîn ve Tefsîru sûreti’l-mülk isimli eserlerinde
bulunan manzûm hadîs tercümeleri incelenmiştir.
1. Hayatı
Abdülmecîd b. Nasûh b. İsrâîl el-Amâsî el-Tosyavî (ö. 996/1588), tefsir, hadîs, fıkıh,
tasavvuf, kelâm ve edebiyat gibi çeşitli ilmî disiplinlerde kendisini yetiştirmiş ve çok sayıda
eser kaleme almış bir âlimdir. Şiirlerinde Mecîdî mahlasını kullanmıştır. Osmanlı devletinin
yükselme döneminde yaşamış olan Abdulmecîd Efendinin hayatı hakkında kaynaklarda
yeterli bilgi bulunmamaktadır. Babası Tosyalı Şeyh Nasûh Zeyniyye tarikatı
şeyhlerindendir. Âlim ve sâlih bir kimse olan bu zat, Taceddin Karamânî’nin hizmetine
girmiş ve Şeyh Safiyyüddin’den sonra postnişin olmuştur (Bursalı, ty.: 1/45). Bu bağlamda
Abdülmecîd Efendi’nin tasavvufla ilgilenmesinde babasının bir etkisinin olduğunu
söylemek mümkündür. Ayrıca Abdülmecîd Efendi kendisinde yaklaşık bir asır önce yaşayan
Lâdikli Abdülmecîd b. Nasûh b. İsrâfîl (ö. 887/1482) ile de isim benzerliğinden dolayı
karıştırılmaktadır (Abdizâde, 3: 164, 7: 82, 11: 438, 12: 93; Bursalı, t.y.: 1/254).
Abdülmecîd b. Nasûh hadîs, tefsir, tasavvuf, fıkıh, kelâm gibi ilimlerde çok sayıda eseri
bulunmaktadır. Tespit edilebildiği kadarıyla hadîs ile ilgili yazmış olmuş eserlerinin isimleri
şöyledir: Ṣafâu’ṣ-ṣâlihîn, Sürûru’n-nâẓırîn, Riyazu’s-sâlimîn, Tekmiletü’l-beyân, ʿArafâtü’lʿârifîn, Mecmâʿu’l-fedâil ve Menbau’l-hasâil ve Erbaʿûne hadîsen (bkz. Hayta, 2008: 20-44;
Aktürk, 2013: 6-41).

Abdülmecid b. Nasûh’un Tezkîrü’n-Nâsîn fî Tefsîri Sûret-i Yâsîn ve Tefsîru Sûreti’l-Mülk İsimli Eserlerindeki...

Abdülmecîd Efendinin vefat tarihi konusunda bir kesinlik yoktur. 954/1547 (Edirnevî,
1997: 383), 960/1552 (Bağdâdî, 1951: 1/620), 973/1565 (Bursalı, t.y.: 1/45) ve 996/1587
(Kehhâle, ty.: 6/171) şeklinde farklı tarihler verilmiştir. Yazmış olduğu eserlerin ferağ
kayıtlarında yer alan tarihlere göre, 996/1587’de vefat ettiğine dair verilen bilgi daha
gerçekçi durmaktadır.
2. Eserin Özelliği
Teẕkîrü’n-nâsîn fî tefsîri sûret-i Yâsîn ve Tefsîru sûreti’l-mülk isimli eserler, Yâsîn ve Mülk
sûrelerini tefsir amacıyla kaleme alınmıştır. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Türkçe Yazmalar bölümünde 558 numaralı mecmuanın 33a-97a varakları arasında yer
almaktadır. 33a-78a varaklar arasında Yâsîn sûresinin, 78a-97a varakları arasında ise Mülk
sûresinin tefsiri yapılmıştır. Müellif hattı olan bu nüshanın genellikle her sayfası, on yedi
satırdan oluşmaktadır. Ferağ kaydında yer alan bilgiye göre bu eser, hicrî 986 yılında
tamamlanmıştır.
Abdülmecîd Efendi Teẕkîrü’n-nâsîn fî tefsîri sûret-i Yâsîn’ın kapağında eserin ismini şöyle
nazma dökmüştür:
Ve ḳad elleftü iḫvānî kitāben
Fefi’t-tenzîl fî tefsîr-i yāsîn
Didi hātif ki olsun bunun adı
Tefāsîr içre bil Teẕkîr-i nāsîn (Abdülmecîd, 33a).
Abdülmecîd Efendi, mukaddimede bu eserden insanların çoğunluğu istifade etsinler diye
Türkçe yazdığını ve vesile ile hayr dua ile anılmayı arzuladığını beyan etmiştir. Ayrıca ihtisar
olarak yazılan bu risâlede müfessirlerin sözlerine, âriflerin işaretlerine ve muhakkiklerin
latifelerine yer verdiğini belirtmektedir (Abdülmecîd, 34a).
3. Manzûm Hadîs Tercümeleri
Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan bu eserde nakledilen hadîslerin büyük bir kısmının
manzûm tercümesi yapılmıştır. Ancak hadîslerin hangi kaynaklardan nakledildiği ve
manzûm hadîs tercümlerinin hangi vezinde yazıldığına dair herhangi bir malumat
bulunmamaktadır. Bu başlık altında bahse konu iki risâlede nakledilen hadîsler, kaynakları,
manzûm tercümeleri ve vezinleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Yâsîn sûresi;
Kur’ân’ın kalbi olarak nitelendirilenYâsîn sûresi, İslâm akâidinin temel üç esası olan
tevhid, nübüvvet ve âhiret konularını, imâm-küfür mücadelesi bağlamında geçmiş
ümmetlerin ibret verici hayatlarından kesitleri ve kainatın kusursuz bir şekilde işleyişi gibi
konuları içermektedir (Topaloğlu, 2013: 340). Abdülmecîd Efendi’nin bu sûrenin tefsirinde
naklettiği ve manzûm tercümelerini yaptığı rivâyetler şöyledir:
 لكل شيء: عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس بن مالك رضى هللا عنهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال.1
.(Abdülmecîd, 38b)  وأن قلب القرآن يس من قرأ يس كتب هللا له بقرآءتها قرآءة القرآن عشر مرات،قلب
Mukâtil b. Hayyân > Katade > Enes b. Mâlik (ra) Rasûlüllah’ın (sav) şöyle buyurduğunu
rivâyet etmiştir: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn’dir. Kim Yâsîn’i okursa,
Allah Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.” (Tirmizî, “Fedâilu’l-Kur’ân”, 7; Dârimî, 2000:
4/2149).
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 عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب رضى هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من.2
.(Abdülmecîd, 38b) قرأ يس يريدها وجه هللا تعالى غفر هللا له و أعطى من األجر كأنما قرأ القرآن كله اثنتى عشرة مرة
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Zeyd b. Eslem > Babası > Übeyy b. Kaʿb (ra) Rasûlüllah’ın (sav) şöyle buyurduğunu
rivâyet etmiştir: “Kim Allah rızasını umarak Yâsîn sûresini okursa Allah onu bağışlar ve
Kur’ân’ı on iki kez okumuş gibi sevap verir.” (Kudâî, 1986: 2/130).
 وقلب القرآن يس من قرأها يريدها وجه هللا تعالى غفر هللا له و،أن لكل شيء قلبا: عنه صلى هللا عليه وسلم قال.3
.(Abdülmecîd, 38b) أعطى من األجر كأنما قرأ القرآن اثنين عشرين مرة
Rasûlüllah’ın (sav) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:“Her şeyin bir kalbi vardır.
Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn’dir. Kim Allah rızasını umarak Yâsîn sûresini okursa Allah onu
bağışlar ve Kur’ân’ı yirmi iki kez okumuş gibi sevap verir.” (Şeceri, 2001: 1/154).
Yukarıda yer alan üç rivâyet Yâsîn sûresini okumanın fazileti hakkındadır. Abdülmecîd
Efendi, bu üç rivâyetin manasını cem ederek nazma şöyle aktarmıştır:
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Cümle şey’üñ ḳalbi vardur ḳalb-i Ḳur’ān iy cüvān
Sūre-i yāsîndur böyle didi faḫr-i cihān
Her ki bir kez oḳusa on kere ḫatm itmiş ola
Sūre-i yāsîni imdi ḳıl tilāvet her zaman
Bir rivāyette didi on iki ḫatm ecrin bula
Bir rivāyette yirmi iki ḫatm ide revān
Bir rivāyette yigirmi hac s̱ evābın vire ḥaḳ
Faḫr-iʿālem Muṣṭafā böyle beyān itdi ʿayān (Abdülmecîd, 39b-40a).
Aşağıda yer alan beyitlerde ise Abdülmecîd Efendi, Kurân-ı Kerîm ve Yasîn süresini
okumanın önemini ifade etmektedir:
mefāʿîlün mefāʿîlün mefāʿîlün mefāʿîlün
İki ʿālemde devlet bulmaḳ istersen eyā miskin
Kelāmu’llāḥı elinden ḳoma her gün oḳu bā-temkin
Tefekkür eyleyüp anda tememmül eyle ferḫunde
Ki gör kim nicesi itmiş Ḫudā her nesneyi tebyîn
Dilerseñ ḳabre varıcaḳ ṭola envārıle merḳad
Enîs ola saña yāsîn idesin luṭfını taḥsîn
Ḳabirden ḫaşre irince refîḳ ola saña ḫurrem
Ki senden bir nefes ayrılmaya olmayasın ġamgîn
Ḳoya āḫir seni bāġ-ı behişte bulasın fevzi
İrişe saña elṭāf-ı ḫudā bî-ḥadd u bî-taʿyîn
Gel imdi sūre-i yāsîni oḳu şevḳıle her gün
Bulasın ḫuld ile rıḍvān enîsiñ ola ḥūr-i ʿîn
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Müebbed ʿîş idüp anda muḫalled olasın zinde
Tecelli eyleyüp Allāh ide veçhin saña tebyîn
Mecîdî bendeñüñ yā Rab! ricāsı bu durur senden
İdesin ṣoñ nefesde hemdemîni sūre-i yāsîn
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Ki şeyṭān itmeye kāri ġamile bulmaya zārı
ʿInāyet eyleye bāri ki olmaya gözi nemgîn (Abdülmecîd, 40b).
.(Abdülmecîd, 41b) قال النبي صلى هللا عليه وسلم من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورا له

.4

Nebî (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim bir gecede Yâsîn okursa, bağışlanmış olarak
sabahlar.” (Ebû Ya‘la, 1984: 4/130).
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Buyurdu Muṣṭafā ol faḫr-iʿālem
O maḥbūb-i ḫudā maḥmūd u manṣūr
Gice her kim tilāvet itse Yāsîn
Ṣabāh olsa ola maʿfuv u mağfur
Günāhından olup ol pāk u ṣāfi
Ola nezd-i ḫudāda merd-i meşkûr (Abdülmecîd, 41b).
 تقوم الساعة والرجالن يتبايعان الثوب وال يطويانه: عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال، عن أبي هريرة رضي هللا عنه.5
 والرجل يلط الحوض فال يسقي فيه،وال يتبايعانه ح تى تقوم الساعة والرجل يحلب فال يضع اإلناء على فيه حتى تقوم الساعة
.(Abdülmecîd, 63a) حتى تقوم الساعة
Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurmuştur: “İki kimse elbise
alışverişi yaparlarken alışverişi henüz bitirmemiş vaziyette iken kıyâmet kopar. Kişi sağmal
devesini sağarken sağılan süt, süt kabının ağzına ulaşmadan kıyâmet kopar. Kişi kendi su
havuzunu düzeltirken henüz oradan çıkmadan kıyâmet kopar.” (Mervezî, 1412: 2/645 ).
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Rivāyet itdi bunı Bū Hüreyre
Buyurdı Muṣṭafā ol faḫr-iʿadnān
İki er bir bizi beyʿ eyleriken
Ḳıyāmet ḳopa dola āh u efġān
Ne anı dürmege ḳādir olalar
Ne beyʿıne bulalar hîç dermān
Sağarken nāḳadan süd bir kimesne
İnāye daḫı süd inmadın ey cān
Yaḫud ağzına anı almadan ol
Ḳopa sāʿat ola her şaḫṣ-ı lerzān
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Daḫı bir ḥavżı bir kes ṭutar iken
Ḳopar iskāya ḳādir olmaz insān
Ki yaʿni nāgehān ḳopar ḳıyāmet
Bulur herkes erişdi hükm-ü sulṭān (Abdülmecîd, 986: 63a).
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.(Abdülmecîd, 65a) أكثر أهل الجنّة الب ُْله
َ :عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

.6

Nebî (sav) şöyle buyurmuştur: “Cennet ehlinin çoğunluğu eblehtir.” (Kudâî, 1986: 2/110).
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Ehl-i cennetüñ çoğı eblehdurur
Böyle buyurdı bunı faḫr-i cihān
Bir ḥakîme irişecek bu ḫaber
Didi girçekdür bu söz itme gümān
Niʿmet ile her ki ol rāzı olup
Ḥaḳdan istiğna ide bil ey cüvān
Ebleh u kevden olur bil sen anı
Nūr-ı ʿirfan olmadı anda ʿayān (Abdülmecîd, 65a).
 فرفعوا رءوسهم. عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور.7
/ 36 ( .}  فقال السالم عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قول هللا { سالم قوال من رب رحيم. فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم
 فال يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب.  ) قال فينظر إليهم وينظرون إليه58  اآلية/ سورة يس
.(Abdülmecîd, 66a) عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم
Câbir b. Abdillah (ra), Rasûlüllah’ın (sav) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: “Cennet
ehli kendilerine verilen nimet içinde yaşar iken aniden onlara bir nur çıkıp parlayacaktır.
Bunun üzerine onlar başlarını kaldıracak (bu nura bakacaklar). İşte o anda Rab Teâlâ, onların
üstünde onlara zuhur edecektir. Sonra (onlara) : Ey Cennet ehli, selâm sizlere olsun!
buyuracaktır. Rasûlullah (sav) şöyle dedi: İşte (Allah’ın Cennet ehline buyurduğu şu
selâm,Onun “Allah tarafından bir söz olarak onlara “Selâm” vardır. Kavl-i (Celîli)dir.” (Yasin,
58) (Bundan sonra) Rasûlullah (sav): “Allah Teâlâ (Selâm verdikten) sonra onlara bakar,
onlar da Allah’a bakarlar da Allah’a baktıkları sürece hiç bir nimete iltifat etmiyecekler.
Nihayet Allah zatını onlar tarafından görülmez kılar. Fakat Cennet ehlinin makamlarında ve
onların üzerinde Allah’ın nuru ve bereketi devamlı kalır.” (İbn Mâce, “İmân”, 13).
Abdulmecîd Efendi yukarıda yer alan rivâyetin sadece mensûr tercümesini vermiştir.
Arapça metin kısmı, tarafımızca bu çalışmaya eklenmiştir. Manzûm tercümesi ise şöyledir:
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Buyurdı Muṣṭafā ol faḫr-i ʿālem
Dururken ehl-i cennet şād u ḫandān
Tenaʿum eyler iken cennet içre
Ki nâgah görüne bunlara sübḥān
Ki bir nūr u ʿaẓîm başları üzre
Ola lāmiʿ baḳalar ana ferhān
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Göreler kim ḫudā-yı Rabb-i aʿlā
Tecelli eylemiş bunlara ol ḫān
Ḫiṭāb idüp diye bunlara ol dem
Selām olsun size iy ehl-i îmān
Cehennemden sizi āzād itdüm
Cinān bāğında virdüm ḫuld-ı rıḍvān
Size cennātımı itdüm ʿaṭıyye
Teneʿümde olun mesrūr u ḫandān
Pes andan iḥticāb ide yanacak
Ḳıla bunlara bākî nūr-i raḥmān
Münevver olalar ol nurla hep
Ola dār-u diyārı nūr-i tābān
Ḳulun Abdulmecîd’e yā İlāhî!
Nola itsen cinān bāğını iḥsān
Girüp evlād u ehlile behişte
S̱ enālar ideler sen şāha çendān (Abdülmecîd, 66b).
 من كفار قريش تكلموا في البعث فقال لهم أبي بن خلف والالت والعزى ألصيرن إلى محمد وألخصمن و أخذ عظما.8
باليا فجعل يفته بيده ويقول يا محمد أترى هللا يحيي هذا بعد ما رم فقال صلى هللا وسلم نعم ويبعثنك ويدخلنك النار
.(Abdülmecîd, 73a)
“Kureyş kâfirleri yeniden dirilme hakkında konuşlarken Übey b. Halef, Lât ve Uzzâ’ya
yemin olsun ki Muhammed’e gidip onunla tartışacağım dedi. Çürümeye yüz tutmuş bir
kemik alarak elinde ufalamaya başladı ve şöyle dedi: Ey Muhammed! Bu toz olup gittikten
sonra mı Allah diriltecek? Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav): Evet, Allah seni diriltecek ve
cehennemine koyacak dedi.” (bkz. Heysemî, 1992: 2/727).
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Rivāyetdür Übeyye bin Ḫalef’den
Didi ola nā-ḫalef nādān u cāni
Gelüp didi Rasūle ʿunfile ol
Elinde var anun bir ʿaẓm-ı fâni
Bunı Allāh yine iḥyā mı eyler
Belî iḥyā ider Allāh-ı bāni
Seni de dir görür ḳoyar ceḥîme
İdersin anda āhile fiġānı (Abdülmecîd, 73a).
 وشتمني، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك: قال هللا: عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال، عن أبي هريرة رضي هللا عنه.9
: وأما شتمه إياي فقوله، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، كما بدأني، لن يعيدني: فأما تكذيبه إياي فقوله،ولم يكن له ذلك
.(Abdülmecîd, 74a-b)  ولم يكن لي كفئا أحد، لم ألد ولم أولد،اتخذ هللا ولدا وأنا األحد الصمد
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Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ
şöyle buyurur: Beni yalanlamaya hakkı yokken Âdemoğlu beni yalanladı. Bana sövmeye hakkı
yokken Âdemoğlu bana sövdü. Beni yalanlaması onun: Beni önce yarattığı gibi asla tekrar
diriltemeyecektir, demesidir. Halbuki benim için ilk yaratma tekrar yaratmaktan daha basit
değildir. Bana sövmesi ise; Allah çocuk edindi, demesidir. Halbuki Ben; dengi hiçbir şey
olmayan, doğurmayan ve doğurulmayan, Ahad ve Samed olanım.” (Buhârî, “Tefsîru’l-Kur’ân”,
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363).
mefāʿîlün mefāʿîlün mefāʿîlün mefāʿîlün
Bunı görmez mi kim insān yaratduḳ nuṭfeden anı
Ki ol maḫlūḳıken ḫallākına gör kim ḫaṣîm oldı
Bize ḍarb-ı mes̱ el idüp unıttı ḫılḳatin ol ḫar
Didi kim kim ider iḥyā ʿıẓāmı çün remîm oldı
Di ana yā Muḥammed evvel inşa eyleyen eyler
Anı iḥyā ki her ḫalḳa ḳadîr u hem ʿalîm oldı
Ki tāze şāḫdan nārı çıkaran ol yüze bāri
Degil ʿāciz yine iḥyā-yi mevtāya ḥakîm oldı (Abdülmecîd, 74b).
***
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Rivāyetdür buyurdu Bū Hureyre
Didi Aḥmed didi Allāh-ı sermed
Beni tekẕîb itdi İbn-i ādem
Ana düşmezdi bu sözi eyle sen red
Daḫı şetm itdi bana ol muʿānid
Hidāyet rāhı pes oldı aña sed
Budur tekẕîbi bil anuñ baka kim
Didi ol ebleh ādem ol sözi bed
İʿāde idemez aṣla beni ol
Ki evvelki gibi olsam müşeyyed
Bunı bilmez iʿāde ehven oldı
Baña evvelkiden eyler buna cuḥd
Daḫı şetmi bana budur anuñ kim
Veled isnād ider Allāh’a ol bed
Ben ol Allāh-ı aʿlāyım ki bil sen
Ṣıfātumdur eḥad mennān u sermed
Ṣıfātumun birisi lem yeliddür
Biri lem yūled oldı yoḳ aña ḥad
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Ve lem yekün lehu küfven eḥaddur
Nişānumdan biri gel eyleme red (Abdülmecîd, 74b-75a).
Mülk Sûresi;
Mülk sûresinin temel konuları ile Yâsîn sûresinin konuları benzerlik arz etmektedir. Bu
sûrede genel olarak Allah’ın varlığı, birliğini, kâinatı mükemmel bir şekilde yaratıp Sayfa | 359
yönettiği, âhiretin mevcudiyeti, evrenin Allah’ın emri ile kusursuz bir şekilde işlediği,
Allah’ın emirlerine göre yaşayanların iyi bir sonuçla karşılaşacaklarından bahsedilmektedir
(Yaşaroğlu, 2006: 542).
 روى عن أنس رضي هللا عنه أنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبعث رجل يوم القيامة لم يترك شيئا ً من.10
 فطار من،  فيؤمر به إلى النار،  ولم يكن يقرأ من القرآن إال سورة واحدة،  إال أنه كان يوحد هللا تعالى، المعاصى إال ركبها
 فما زالت تشفع،  وكان عبدك هذا يقرؤني،  اللهم إني مما أنزلت على نبيك صلى هللا عليه وسلم:  فقالت، جوفه شيء كالشهاب
.(Abdülmecîd, 77b)  تبارك الذي بيده الملك:  وهي المنجية،  حتى أدخلته الجنة،
Enes’den (ra) rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir adam
kıyamet günü işlemiş olduğu tüm günahları ile diriltilir. Ancak o Allah’ı bir olarak kabul
ediyordu. Bir süre dışında Kur’ân’ı okumuyordu ve bu kişinin cehenneme atılması emredildi.
Bu sırada onun içinde bir kıvılcım gibi parlak bir şey uçuverdi ve dedi ki: Allah’ım ben senin
Nebî’ye (sav) indirdiğinim. Bu kulun beni okurdu. Bunun üzerine onu cennete sokuncaya kadar
şefaât eder.” (Deylemî, 1986: 5/467).
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Enes didi buyurdı Muṣṭafā kim
Odur maḥbūb-ı hażret faḫr-i ʿadnān
Ki bir kes baʿs̱ ola ʿuḳbā güninde
Ḳamu ʿıṣyānı itmiş ola çendān
Velîkin ehl-i tevḥîd olmuş idi
Ki ḳalbinde yoğ idi küfr-ü ṭuğyān
Daḫı Kūr’ān’da ol bilmezdi nesne
Ki bir sūre bilürdi bil o nādān
Pes anuñ ẕenbi ġālib oldı niçün
Ki nāre itdi emr anı o sübḥān
Pes andan çıḳdı oldem bir sitāre
Didi ey şāh-ı aʿlā rabb-u raḥmān
Ḥabîbuña inen Ḳur’ān’denem ben
Beni oḳurdı bu benden firāvān
Şefāʿat itmeden olmaya zāyil
Ki tā idḫāl ide cennāta ferḥān
Pes ol sūre ki adı münciyedür
Ki andan buldı āḫir derde dermān
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Budur senden ilāhî mübteġāmuz
Ki sensin cūd u inʿāmıyla mennān
Bizi Ḳur’ān’uñ ile eyle munîs
Giderme cānımuzdan anı bir an
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Girüp anuñla tā bāġ-ı behişte
Görevüz vech-i pākuñ şād u ḫandān (Abdülmecîd, 78a).
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آدم ف السماء الدنيا و يحيى و عيسى يحيى وعيسى في السماء الثانية ويوسف.11
.(Abdülmecîd, 81b)  وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة
Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: “Âdem, dünya semasındadır. Yahyâ ve Îsâ ikinci
semada, Yûsuf üçüncüde, İdrîs dördüncüde, Hârûn beşincide, Mûsâ altıncıda ve İbrâhîm
yedincidedir.” (Taberânî, 1995: 7/41).
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Buyurdı Muṣṭafā Ādem Nebîye
Maḳām-ı evvel ki gökde virdi Mevlā
İkincisinde Yaḥyā ile ʿİsā
Üçüncisinde Yūsuf buldı mes̱ vā
Daḫı dördüncide İdrîs peyember
Beşincisinde Hārun ṭutdı me’vā
Daḫı altıncıda Mūsā bin ʿİmrān
Yedincide ḫalîlu’llāh aʿlā. (Abdülmecîd, 81b).
 عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال الحلم غطاء ساتر والعقل قاطع فاستر خلل خلقك بحلمك وقاتل هواك بعقلك.12
.(Abdülmecîd, 986: 83b)
Nebî (sav) şöyle buyurmuştur: “Hilm, perdedir, örtüdür. Akıl, keskin bir kılıçtır.
Ahlâkındaki kusurların, bozuklukların üzerini hilminle, ağır başlılığınla ört. Aklınla tutkulu
heveslerini öldür.”
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Didi Aḥmed o ehl-i ʿaḳla serdār
Ki oldur ʿaḳl-ı kâmil birle muḫtār
Ki ḥilm insānda bir sātır ġıṭādır
ʿUyūbı setri der ehlinden iy yār
Hem oldı ʿaḳl-ı insān seyf-i ḳāṭıʿ
Keser başı hevānuñ hevn olur kār
Ḫalel olsa ḳaçan ḫulḳınde setr it
Anı ḥılmuñla ol ebrār ile yār
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Hevā başın ḥusām-ı ʿaḳlile kes
Olasın tā ki merd-i pāk u huşyār (Abdülmecîd, 986: 83b).
 سئل النبي صلى هللا عليه وسلم من العاقل يا رسول هللا من دان أي ذل نفسه في طاعة هللا عز وجل وعمل لما بعد.13
.(Abdülmecîd, 83b-84a) الموت واألحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على هللا
“Rasûlüllah’a (sav) akıllı kişi kimdir? diye sorulduğunda şöyle buyurmuştur: “Akıllı kişi, Sayfa | 361
Allah’a taâtte nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Ahmak ise nefsinin hevâsına
uyan ve Allah’tan dilek(ler)de bulunup duran (bunu yeterli gören) kişidir.” (Ahmed b. Hanbel,
1999: 28/350).
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Resūle ṣordılar kimdür di ʿāḳıl
Didi ol ʿaklile enver yüzi māh
Odur ʿākıl ki ṭāʿāt-ı ḫudāda
İde nefsin ẕelîk olmaya gümrah
İde mā baʿdı mevtiçün ʿamel ol
Ki ola ʿuḳbā içün aʿmāli hergāh
Odur aḥmaḳ uyup nefsine dāyim
Temennāsı ola ġufrān Allāh
Reh-i ġufrāna gitmeyüp o mendür
Ḫudā luṭfi işit şeyṭāna hemrāh (Abdülmecîd, 84a).
***
fāʿilātün fāʿilātün fāʿillün
Didi Aḥmed ʿālim oldur iy fetā
ʿAklı anuñ ḥaḳ teʿālādan ola
Ḥaḳḳa ṭāʿat ide ʿısyān itmeye
Dāima mehvāsı taḳvādan ola
Ḥakka lāyıḳ ola aʿmāli anuñ
Her zaman marżîsı Mevlādan ola (Abdülmecîd, 84a).
***
fāʿilātün fāʿilātün fāʿillün
Didi vaḥyinde ḫudā Dāvūda kim
Aña inzāl eyleyüp bir ḫoş kitāb
ʿĀkıl ol Ādem durur kim sāʿatin
Derde taḳsîm eyleye idüp şitāb
Ḥaḳḳa birinde münācāt eyleye
Birisinde nefsini ide ḥisāb
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Birisinde nefsi ide taḫliye
Şol ḥelāl içünki var anda s̱ evāb
Yaʿni ezvācı ile ʿışret ide
Fażl-ı ḥakkı bulmağa ide şitāb (Abdülmecîd, 84b).
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 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول ما خلق هللا العقل قال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر قال ما خلقت خلقا.14
.(Abdülmecîd, 85a-85b)  وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. أكرم علي منك فبك آخذ
Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ aklı yarattığı zaman ona: “Gel!” dedi, o
da geldi. Sonra “Geri dön!” diye emretti. O da geri döndü. Bunun üzerine akla şunu söyledi: Ben,
kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Seni, nezdimde mahlukatın en
sevgilisi olana bindireceğim.” (Taberânî, 1995: 7/190).
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Rivāyet eyledi Cündeb didi Aḥmed
O ḳavl-i ṣādıḳ u ol vech-i ebhā
Ḫudā evvel biluñ ʿaklı yaratdı
Aña gel didi geldi ol dilārā
Yine git didi gitti ṭutdı emrin
Muṭîʿ oldı ḫudāya oldı ezkā
Didi ḥaḳ ʿızzetün çün senden aḥsen
Ki bir şey’i yaratmadum ben aṣlā
Senüñ birle aluram hem virürem
Senüñçündür s̱ evāb it ḳadr-i esna
Ṭut emrüm cennetüm bula mus̱ āb ol
Eger ṭutmaziseñ nār ola mes̱ vā
Şunu kim ola nefsi oña vāʿıẓ
Olur ḥāfıẓ oña Allāh-ı Aʿlā. (Abdülmecîd, 85b).
 عن النبي صلى هللا عليه وسلم من صدق لسانه وطال صمته وسلم الناس من شره فذلكم العاقل وإن كان ال يقرأ كتاب.15
.(Abdülmecîd, 88b) هللا عز وجل
Rasûlullah’tan (sav) şöyle rivâyet edilmiştir: “Kim doğru sözlü olur, az konuşur ve insanlar
kötülüğünden emin olursa işte bu kişi Allah Teâla’nın kitabını okumasa da akıllı kimsedir.”
(İbn Arrâk, 1981: 1/255).
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Buyurdı Muṣṭafā ol faḫr-i ʿālim
Lisānı her kim anuñ ola ṣādıḳ
Ṭavîl ola daḫı anuñ sükūtı
Ki şerrinden ola sālim ḫalāyıḳ
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Odur ʿāḳıl ki bilmezse de Ḳur’ān
Olur dergâh-ı ḥaḳḳa luṭfa lāyıḳ (Abdülmecîd, 88b).
 عن عائشة رضى هللا عنها أنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البكاء من خشية هللا نجاة من النار.16
.(Abdülmecîd, 90b)
Hz. Aişe’den (ra) nakledildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah korkusu Sayfa | 363
ile ağlamak, cehennemden kurtuluştur.” (Beyhakî, 1990: 5/388; Deylemî, 1986: 4/37).
fāʿilātün mefāʿilün feʿilün
ʿĀişe didi kim dedi Aḥmed
Ol ḫudānın ḥabîbi ḫāṣe’l-ḫāṣ
Ḫaşyetu’llāhdan bana itmen
Nārdan oldı bil necāt u ḫalāṣ
Nārdan çünki eyledi āzād
Pes cinān bāġı oldı aña menāṣ
.(Abdülmecîd, 986: 90b) عن ابن مسعود قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأس الحكمة مخافة هللا

.17

İbn Mes‘ûd’dan nakledildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hikmetin başı,
Allah korkusudur.” (Beyhakî, 1990: 1/470)
fāʿilātün mefāʿilün feʿilün
İbn Mesʿūd’dan rivāyetdür
Didi ol Muṣṭafā ḥabîbi ḫudā
Re’s-i ḥikmet budur ki olmaya ʿabd
Ḫaşyetu’llāhdan beri u cüdā
 عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قطر في األرض قطرة أحب إلى هللا من.18
.(Abdülmecîd, 986: 91a) دم رجل مسلم في سبيل هللا أو قطرة دمع في سواد الليل من خشية هللا حيث ال يراه أحد إال هللا
Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah
katında hiçbir şey, Allah yolunda dökülen kan damlasından ve Allah korkusuyla gecenin zifiri
karanlığında akıtılan gözyaşı damlasından daha sevimli değildir.” (Deylemî, 1986: 4/65)
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Rivāyetdür ki didi Bū Hureyre
Buyurdı Muṣṭafā ol vech-i ḫandān
Yer üzünde inmedi bir ḳaṭre hergiz
Ki sevgüli ola der nezd-i sübḥān
Şu ḳandan kim sebilu’llāhda müslim
Şehîd olup ḥaḳa virmiş idi cān
Daḫı şol göz yaşındankim gece içre
Ḫudādan ḫavf idüp olmışdı giryān
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Gözi yaşı revān olup zemîne
Anı görmezdi illā Rabb-i Raḥmān (Abdülmecîd, 91a).
 عن أبي هريرة رضي ه.19
َّللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدخل النار من بكى من خشية هللا تعالى
.(Abdülmecîd, 91b) حتى يلج اللبن في الضرع وال يجتمع غبار في سبيل هللا ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا
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Ebû Hureyre’de (ra) nakledildiğine göre, Rasûlüllah (sav) şöyle buyrumuştur: “Allah’ın
azabından korkarak gözyaşı döken bir kimseyi süt memeye tekrar girinceye kadar Cehennem
ateşi yakmaz. Allah yolunda savaşan kimsenin çıkardığı toz ile Cehennem ateşinin dumanı
Müslüman bir kişinin burnunda asla bir araya gelmez.” (Nesâî, “Cihâd”, 8).
mefāʿîlün mefāʿîlün feʿūlün
Didi idüp rivāyet Bū Hureyre
Buyurdı Aḥmed ol maḥbūb-ı sübhān
Ki nāre dāḫil olmaz şol kişi kim
Ola ḫavf-i ḫudādan çeşm-i giryān
Meger ḍarʿa leben eyleye ilāc
Girüp nāre bu daḫı ide efġān
Bu ḫod mümkin degüldür mümteniʿdür
Ki ḥaḳḳa mümteniʿ olmadı erzān
Muḥāl oldı aña ṭāmuya girmek
Ki ḫavf-i ḥaḳḳıle olmışdı lerzān
Ġazā yolunda hem enfe giren toz
Duḫān-ı nārile ol yüce sulṭān
Ki bir ʿabdün ebed burnında aṣlā
İkisin itmedi cemʿ ol yüce ḫān (Abdülmecîd, 986: 91b).
Abdülmecîd Efendi, aşağıda yer alan manzûm münâcâtla eserini sonlandırmıştır:
Münācāt
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Budurur senden recāmuz Rabbenā
Dilde dāyim ḫātıra îmān ola
Mübteġāmuz hem cenābuñdan budur
Cānda herdem lāyıḥa iẕʿān ola
Olmaya dil levḥasında reyb u şek
Herne dirse ḥaḳ anı îḳān ola
İdesin cirm-i lisānumuz maṣūn
Olmaya lâf u güzāf imʿān ola
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Dā’imā peyda olan andan kelām
Hem hadîs̱ u āyet-i Ḳur’ān ola
Cānımuz tenden çıḳarken ṣoñ nefes
Mūnis oldemde bize îmān ola
Sen Ḫudādan hem temennāmuz budur
Bize me’vā cennetü vü riḍvān ola
Gösteresin hem Mecîdî bendeki
Vech-i pākuñ şād u hem ḫandān ola (Abdülmecîd, 96b).
Sonuç
Abdülmecîd b. Nasûh b. İsrâîl tarafından kaleme alınan Teẕkîrü’n-nâsîn fî tefsîri sûret-i
Yâsîn ve Tefsîru sûreti’l-mülk isimli risâleler, muhtasar bir tefsir çalışmasıdır. Daha önce
yazılmış olunan tefsirlerden yararlanılarak okuyuca Yâsîn ve Mülk sûreleri hakkında kısa
ve özlü bir şekilde bilgi verilmeye çalışılmıştır. Âyetler tefsir edilirken konu bütünlüğü
içerisinde nakledilen bazı hadîslerin manzûm tercümesi yapılmıştır.
Yâsîn sûresinde dokuz; Mülk sûresinde ise on bir hadîsin manzûm tercümesi
bulunmaktadır. Yâsîn sûresinin tefsirinde bu sûreyi okumanın fazileti, kıyamet sahnesi,
cennet ehlinin çoğunluğunun kimler olacağı, Cenab-ı Allah’ın cennette görüleceği,
müşriklerin yeniden dirilme ile ilgili sorularına Hz. Peygamber’in (sav) verdiği cevap ve
yeniden dirilme gibi konulardaki rivâyetlerin; Mülk sûresinde ise, bu sûrenin önemi ve
okumanın fazileti, Peygamberlerin semada bulundukları yerler, hilim ve aklın değeri, akıllı
bir kimse ile ahmak arasındaki fark, Allah korkusu ile ağlama ve bunun hikmet ile olan bağı
gibi mevzulardaki rivâyetlerin manzûm tercümeleri yapılmıştır.
Hadîslerin başarılı bir şekilde manzum tercümelerinin yapılması, Abdülmecîd Efendinin
edebî yönünün güçlü olduğunu göstermektedir. Manzûm hadîs tercümlerinin yanı sıra her
iki risâlede başka manzûmlarda bulunmaktadır. Bu çalışmada sadece manzûm hadîs
tercümeleri dikkate alındığından diğer manzûmlara yer verilmemiştir. Bu çerçevede hem
Teẕkîrü’n-nâsîn fî tefsîri sûret-i Yâsîn ve Tefsîru sûreti’l-mülk isimli eserlerde hem de
Abdülmecîd Efendî’nin diğer kitaplarında bulunan manzûmların bir araya getirilerek bir
çalışmada değerlendirilmesi bahse konu zatın şâir kimliğinin daha yakından tanınmasına
vesile olacaktır.
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Özet
Şehirler tarih, edebiyat, kültür ve sanatın oluşumuna imkân sağlamanın yanı sıra
medeniyet tasavvurunun biçimlenmesinde de etkili olmuştur. Şehirler bazen kendi
ruhu ile medeniyet oluşturur bazen de şehirdeki kültür ve sanat faaliyetleri o şehrin
medeniyet ruhunu biçimlendirir. Osmanlı Devleti de medeniyet sahnesinde şehirleri ile
var olmuştur. Her şehir de kendine has kültürel faaliyetleri meydana getirmiştir. Bu
bakımdan Osmanlı döneminde medeniyetin oluşumunda bazı şehirlerin payı
diğerlerine nazaran daha fazla olmuştur. Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Edirne,
Amasya, Diyarbakır gibi kültürel faaliyetlerin yoğun olarak yaşandığı şehirler Osmanlı
medeniyetinin inşasına daha fazla katkı sunmuşlardır.
Bu bakımdan Amasya şehri, Osmanlı kültür ve medeniyet havzasında önemli bir etkiye
sahip olmuştur. Amasya’nın yaklaşık iki yüz yıl boyunca şehzadelerin yetişme alanı
olmasıyla şehir sanat yuvası halini almıştır. Şehzadeler ile birlikte şehre ilim ehli ve
sanatçılar toplanmıştır. Böylece Amasya, kültürel anlamda gayet önemli kazanımlar
elde etmiştir.
Çalışmamızda Amasya’nın bu kültür ve sanat kaynağından beslenen, 16. yüzyılda
yaşamış olan Muhibbî adlı/mahlaslı bir şâiri tanıtmaya çalıştık. Kanûnî Sultân
Süleymân dönemi şâirlerinden olan şairin, Tuhfetü’l-Ahyâr adlı bir eserini de edebiyat
dünyasına tanıtmayı amaçladık. Dinî-tasavvufî ve didaktik bir eser olan Tuhfetü’l-Ahyâr
adlı eserde asıl gayenin Hak için halka bazı uyarı ve niyazları aktarmak olduğu
görülmüştür.
Bu çalışmamızla daha önce edebiyat dünyasına tanıtılmamış olan, Amasya edebî
havzasında yetişen Muhibbî ve eserini istifadelere sunduk. Çalışmamız ile Amasya’nın
kültür tarihine ve bilim dünyasına az da olsa bir katkı sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: 16. yüzyıl, Amasya, Muhibbî, Tuhfetü’l-Ahyâr.
Abstract
Cities are efficient in formation of concept of civilisation along with providing
opportunity to generation of history, literature, culture and art. While sometimes cities
generate a civilisation with their own spirits, sometimes culture and art activities in city
form civil spirit of the city. Ottoman Empire has been in existence with its cities in the
stage of civilisation, as well. Each of this cities have created idiosyncratic cultural
activities. From this point of view, in the Ottoman period, share of some cities have been
more than the others in the generation of civilisation. Cities, in which cultural activities
have been done intensely such as Bursa, Edirne, Amasya, Diyarbakır and most notably
İstanbul, have contributed to the construiction of Ottoman civilisation more.
From this point of view, the city of Amasya has had an important impact in the basin of
Ottoman culture and civilisation. Amasya’s being the upbringing zone of the sultans’
sons approximately through two hundred years, has made the city heart of art. Pundits
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and artists swarm to the city along with sultans’s sons. Thus, Amasya has obtained
really important gains in terms of culture.
In this work, we have tried to present a 16th century poet who have been fed from
culture and art sources of Amasya and whose pseudonym is Muhibbî. We think that the
poet has been lived during the era of Suleiman The Magnificient and has taken the
pseudonym Muhibbî due to his liking to Sultan. We have tried to introduce one of the
works of the poet, called Tuhfetü’l- Ahyâr to the world of literature. It is seen that in the
religious and didactic work called Tuhfetü’l-Ahyâr, main aim is to convey some warning
and suppliance to the people for God’s sake.
Through this work, we have made available to the people Muhibbî, who has grown in
literal basin of Amasya, and his work that have not been introduced to the world of
literature. Via this work, we aimed to contribute to the cultural history and science
world of Amasya even if just a smidgen.
Keywords: 16th century, Amasya, Muhibbî, Tuhfetü’l,Ahyâr.
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Muhibbî’nin Hayatı
Muhibbî’nin hayatı ile ilgili herhangi bir kaynakta bilgi bulamadık. Eserinde verdiği bazı
malumatlardan yola çıkarak Hüseyin Hüsameddin’in (ö. 1939)’in Amasya Tarihi1 adlı
eserinde verilen bilgiler ile bir çerçeve çizmeye çalışacağız.
Muhibbî’nin “Tuhfetü’l-Ahyâr” adlı eserinde kendisinin soyunun Âşık Paşa’dan geldiğini,
Amasyalı olduğunu ve Kanûnî Sultân Süleymân’a eserini ithaf ettiğini belirtmesi hayatı
hakkında yol gösteren emareler olmuştur.
Muhibbî şu beyitler ile Amasyalı olduğunu belirtmiştir:
Amasiyyelü bir ġarîb î cânâ
Bu niyâzı getürdi ol lisâna (M 22/27)2
Evveli bu kelâmuñ Amasiyye’de
Âḫir kelâmıdur Ḳoṣṭanṭaniyye’de (M 22/36)
Bu beyitler ile Amasyalı olduğu teyit eden Muhibbî, neslinin ise Âşık Paşa’dan geldiğini
ve anne tarafından soyunun Hz. Muhammed’e dayandığını şu beyit ile açıklamıştır:
Neslimüz andan ʿÂşıḳ Pâşâ’dur
Yine nesli anamuñ Muṣṭafâ’dur (M 22/29)
Muhibbî’nin ne zaman doğduğuna dair bir bilgi yoktur. Ancak eseri bitirme tarihini açık
bir şekilde eserinde belirtmiştir:
Ḳuṣûr u ʿacz-i niyâzın tamâm ḳıldı Muḥibbî tebâh
Ṭoḳuz yüz otuz üçünde târîḫ-i nebiyu’llah (M 22/33)
Rabîʿü’l-âḫir ayında âḫir oldı bi-ḥamdi’llah
Ṣalavât u selâm ola benden aña her-gâh (M 22/34)
Hicri 933 (M. 1527) yılının Rebî’ül-âhir ayında eserini kemale erdiren Muhibbî’nin XV.
yy’ın sonları ile XVI. yy’ın başlarında yaşadığını söyleyebiliriz.

Abdî-zâde Hüseyin Hüsameddin (E.T. 10.08.2018).
Çalışmada kullanılan beyit tasniflerinde harf nazım türüne, ilk rakam şiir sayısına ve ikinci rakam şiirin beyit
sayısına denk gelmektedir. Bk. Yiğiz, 2017.
1
2
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Âşık Paşa’nın torunu olması sebebiyle yaptığımız inceleme sonucu Âşık Paşa’nın yedinci
kuşak torunu olduğunu tespit ettik. Muhibbî hakkında tek kaynak olarak Hüseyin
Hüsameddin “Amasya Tarihi” adlı eserden yararlanabildik. Diğer edebiyat tarihleri ve
tezkirelerde Amasyalı Muhibbî hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Ancak Hüseyin
Hüsameddin eserini “ayın” harfine kadar olan şahısların biyografik bilgilerini vermiştir. Bu
sebepten ötürü Muhibbî maddesi yazılamamıştır. Buna rağmen eserde Muhibbî ismi iki
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yerde karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak İbrahim Çelebi (Nefis-zâde) maddesinde İbrahim
Çelebi’nin terceme-i hâlini verdikten sonra biraderlerini sayarken “Muhibbî, Mehmed, Hâcı
Nefis Çelebiler” isimlerini vermiştir. Ayrıca Hamdullah Hamdi Çelebi’nin de İbrahim
Çelebi’nin biraderi olduğunu belirtmiştir. H. 959 (M. 1552) yılında vefat eden İbrahim
Çelebi’nin babası Taceddin Mehmed Çelebi’dir. İbrahim Çelebi, ilim tahsil ettikten sonra
müderris, kadı ve vilayete defterdâr olmuştur. Daha sonra İstanbul’a gidip Anadolu
defterdârı olarak devlet adamı sırasına girmiştir. Azledilmesinden sonra h. 959 (M. 1551)
yılında Bostancı-başı mahallesinde bulunan binasının vakfettikten sonra vefat etmiştir.
(Hüsameddin, 2004: C.6. 39-40).
Muhibbî ismi eserde Taceddin Mahmud Çelebi (Aşıkpaşa-zâde) başlığında da
geçmektedir. Taceddin Mahmud Çelebi’nin Amasyalı olduğunu ve Âşık Paşa’nın
evlatlarından olduğunu söyleyerek Baba İshak’a kadar künyesini yazmıştır. Amasya’da
“Nefisoğlu” demekle meşhur olduğunu ve ilim tahsil ettikten sonra eş-Şeyh Habîb Karamanî
Hazretleri’nin sohbetlerinden feyz alarak ondan hilafet aldığını belirtmiştir. Daha sonra
Yakûb Paşa tekyesi şeyhi olup Gümüşlü-zâde eş-Şeyh Muhyiddîn Efendi’nin yokluğunda
meşhur olduğunu belirtmiştir. H. 923’de (M. 1517) bazı siyasi hususiyetlerini sormak için
İstanbul’a gitmiştir. Daha sonra I.Selim Hân’ın ölümünden sonra geri dönmüştür. H. 932 (M.
1525-1526) senesinde vefat etmiştir. Risâle-i Tâcîye adlı tasavvufî bir eserinin olduğunu
belirten Hüseyin Hüsameddin, nihayette şâir olan çocuklarının isimlerini verir. Buna göre
Taceddin Mahmud Çelebi’nin Mehmed, Muhibbî, Fethullah Arif, Hamdullah Hamdi Çelebiler
ve biraderi Mahremî Mehmed Çelebi şuarâdandır. (Hüsameddin, 2004: C.8. 12)
İbrahim Çelebi ve Taceddin Mahmud Çelebi hakkında verilen bilgilerde bazı
uyuşmazlıklar vardır. İbrahim Çelebi’nin babası olarak Taceddin Mehmed Çelebi
gösterilmiştir. Buna rağmen Taceddin Mehmed Çelebi’nin terceme-i hali verilmemiştir.
Taceddin Mahmud Çelebi’nin terceme-i halinde şâir çocukları olarak Mehmed, Muhibbî,
Fethullah Arif, Hamdullah Hamdi ile İbrahim Çelebi maddesinde verilen biraderleri
arasında Muhibbî, Mehmed ve Hamdullah Hamdi’nin ortak olması İbrahim Çelebi’nin de
Taceddin Mahmud Çelebi’nin oğlu olma ihtimalini doğurmaktadır. Taceddin Mehmed Çelebi
isminin de sehven yazılmış olması muhtemeldir.
Eldeki verilerden yararlanarak Baba İlyas’tan başlamak suretiyle Muhibbî’nin şeceresi
aşağıdaki gösterildiği gibidir.
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Baba İlyâs

Yahyâ
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Horasan Türkmenlerinden olan “Baba İlyâs” (ö. 1240), Amasya yakınlarında bulunan
bugün İlyas adıyla anılan Çat köyüne yerleşerek Anadolu’da kalıcı izler bırakacak olan bir
ailenin tohumunu ekmiştir. Hüseyin Hüsameddin Amasya Tarihi’nde “Baba Sülâlesi”nin
Amasya’nın onda birine ulaşan bir nüfusa ulaştığı söylemektedir (Hüsameddin, 2004: C.1.
175). Baba İlyâs, Amasya ve çevresinde nüfus elde ederek Vefâiyye tarikatını yaymıştır.
“Baba İlyâs’ın, Babaîler İsyanı ve Babaîler Hareketi diye bilinen Türkmen ayaklanmasındaki
rolüne dair kaynaklarda muhtelif bilgiler varsa da bu mühim ciddi rolü ve katkısı olduğu
kuşkusuzdur.” (Köksal, 2014: E.T. 09.08.2018). II. Gıyâseddin Keyhusrev’e karşı yapılan
isyan Babaîler İsyanı bastırılarak Baba İlyâs öldürüldü. Baba İlyâs ile birlikte üç oğlu Ömer,
Yahyâ, Mahmûd da öldürüldü. Sağ kalan tek oğlu Muhlis Paşa intikam amaçlı bazı
girişimlerde bulundu. Ancak 1273 senesinde öldürüldü.
Muhlis Paşa’nın üç oğlundan biri olan Âşık Paşa’ya dair bilgilerin ekseriyeti oğlu Elvân
Çelebi’nin “Menâkıbü’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l Ünsiyye” adlı mesnevisinde bulunmaktadır.
1271-72 yılında Kırşehir’de dünyaya gelen Âşık Paşa, ilim tahsil ettikten sonra Anadolu
Valisi Timurtaş Paşa’nın veziri oldu. Siyasi olaylara karıştığı için Mısır’a gitmiştir. Dönüş
yolculuğu sırasında 1332 yılında Kırşehir’de vefat etmiştir (Kut, 1991: 1-3). Âşık Paşa’nın
en fazla şöhret bulan eseri Garib-nâme’sidir. Diğer eserleri: Fakr-nâme, Vasf-ı Hâl, Hikâye,
Kelâm-ı Âşık Paşa, Fürkât-nâme, Kimyâ Risâlesi(?), Elif-nâme, Risâle fî Beyâni’s-Semâ’
(Semâ’ Risâlesi) (Köksal, 2014: E.T. 09.08.2018).
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Âşık Paşa’nın yapılan son tespitlere göre dört erkek ve bir kızı vardır. Bunlar; Süleymân
(Selmân), Elvân Çelebi, Cân, Kızılca ve Melek’tir. Baba İlyâs ve Âşık Paşa hakkında bilgilerin
bulunmasında en önemli kaynak olan Menâkıbü’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l Ünsiyye’in yazarı
Elvân Çelebi, muhtemelen Kırşehir’de doğmuştur. Babasından izin alarak Amasya’dan
bugün Çorum’un Mecitözü kazasına yakın bir yere yerleşmiştir. Uzun yıllar burada yaşayan
Elvân Çelebi’nin ne zaman vefat ettiği kesin değildir. Ancak 1358’den sonra vefat ettiği
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bilinmektedir. Abdurrahmân Çelebi adında bir çocuğu vardır. Elvân Çelebi’nin bilinen tek
eseri Menâkıbu’l-Kudsiyye’dir. Bunu eserin dışında Etvar-ı Sülûk ve Risâle fi’l-İksîr adında
eserlerinin olduğu söylense de daha kanıtlanmamıştır (Köksal, 2013: E.T. 09.08.2018).
Abdurrahmân Çelebi ile ilgili bilgiler Hüseyin Hüsameddin’in eserinde vardır. Babası
Elvân Çelebi’den ilim ve irfan tahsil etmiştir. Babasının vefatından sonra zâviyenin şeyhi,
vakfın mütevellîsi, caminin imâm ve hatîbi olmuştur. Tekyesi fakirlerin ve dervişlerin
mekânı olmuştur. H. 788 (M. 1386)’da vefat etmiştir. Kabri babasının türbesindedir. Âlim,
cömert, müteşerri’ ve müttakîdir. Evladları Süleyman ve Mes’ûd Çelebiler’dir (Hüsameddin,
2004: C.11. 231).
Abdurrahmân Çelebi’nin oğlu Mes’ud Çelebi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Sadece
oğlu Kemâleddîn Ahmed Çelebi’nin olduğunu bilmekteyiz. Kemaleddin Çelebi’nin de oğlu
Nefiseddîn İbrahim Çelebi’dir. Nefiseddîn İbrahim Çelebi’nin Taceddîn Mahmûd Çelebi ve
Mahremî Mehmed Çelebi adında iki oğlunun vardır. Ancak başka çocuğunun olup
olmadığını bilmemekteyiz.
Taceddin Mahmûd Çelebi, Muhibbî’nin babasıdır. Yukarıda babası hakkında bilgi verildi.
Kardeşlerinden ise sadece Hamdullah Hamdi Çelebi ve İbrahim Çelebi’nin hayatı hakkında
biyografik bilgilere ulaştık. İbrahim Çelebi’nin hayatı hakkında Amasya Tarihi’nde geçen
bilgileri yukarıda vermiştik.
Hamdullah Hamdi Çelebi Amasya ulemâsından ilim tahsil edip Hayreddin-zâde Pîr
Mehmed Çelebi’den hat sanatını temeşşük etti. H. 960 (M. 1552-53) yılında Amasya’ya vali
olarak gelen Şehzâde Mustafa’ya yakınlaşarak önce dîvân kâtibi daha sonra da nişâncısı
oldu. Şehzâdenin öldürülmesinden sonra bir müddet gözden düşen Hamdullah Hamdi bir
sene sonra Amasya’ya gelen Sultân Süleymân tarafından, yüklü ze’âmet ile tekâ’üd edildi.
1577 senesinden sonra vefat etti. Âlim, kâtib, hattât, şâir, edibdi. En’âm Beg adından ümerâyı livâdan olan bir oğlu vardır. (Hüsameddin, 2004: C.9. 105).
Hüseyin Hüsameddin eserinde sadece Muhibbî ibaresini kullanmıştır. Bunun mahlas
olarak mı yoksa doğrudan ad olarak mı kullandığı belli değildir. Muhibbî de eserinde
herhangi bir isim kullanmamıştır. Muhibbî adının şâirin hem mahlası hem de gerçek adı
olması muhtemeldir.
Tuhfetü’l-Ahyar Eserinin Tanıtımı
Eserin Nüsha Tavsifi
Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Bölümü 1783
Baş:
Bi-ḥamdi’llâh[i] Aḥadün Vâḥidü hû
Bi’smi’llâh[i] ʿAþîmün Ḥâmidi hû
Son:
Ṭurduġunca felekler olduġunca melekler
Ḥaḳ’dan budur dilekler olsun ġazâñ mübârek
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Kâğıt: Aharlı ve sarı renk.
Yazı: Harekeli nesih. Eserin adı ve besmelenin yazımı altın sarısı mürekkep ile diğer
başlıklar ise kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Cetvellidir.
Sütun: Tek sütun. Bazı sayfalarda çift sütun kullanılmıştır.
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Varak: 90.
Satır: 11 satır. Bazen artmaktadır.
Ebad: 199x125, 113x62 mm
Müstensih: Belli değil.
İstinsah tarihi: Belli değil.
Telif tarihi: H. 933
Eserin Adı
Eser ismi 2b sayfasının başlangıcında, üst tarafta “hâzâ kitâb-ı dekâyıku’l-ahbâr lituhfeti’l-ahyâr ve hedîyeti’l-ebrâr” ibaresiyle yer alır. Kısa isim olarak sadece Tuhfetü’lAhyâr’ı kullanmak uygundur. Katalog katırlarına da bu isimle geçmiştir.
Esere ismini veren “Dekâyıku’l-Ahbâr3” adıyla yazılmış olan birçok eser vardır. Arapça
asıllı olan bu tür eserlerin tercümeleri muhtelif kütüphanelerde bulunmaktadır. Dekâyıku’lAhbâr isminin bu eserde kullanılmasının sebebi olarak muhteva özellikleri gösterilebilir.
Çünkü Dekâyıku’l-Ahbâr adlı eserlerde dinî-ahlakî unsurlarla dolu bilgiler, hadis, ayet
şerhleri, ahiret bilinci, İslamî bilinç gibi konular işlenmiştir. İncelediğimiz eserde de
münâcât, na’at, tevhîd, peygamber kıssaları gibi konular işlenmiştir. Bütün bunlardan dolayı
mevcut esere, Dekâyıku’l-Ahbâr’ın manzum tercümesi veya bu türden ilham almış bir eser
olarak bakılabilir.
Eserin Sebeb-i Telifi
Tuhfetü’l-Ahyâr’ın bildiğimiz anlamda bir sebeb-i telif bölümü yoktur. Ancak sebeb-i
teliflerin amacına uygun olan bazı beyitler mevcuttur. Eserin 65b sayfasında yer alan
“Hikmet” konu başlıklı şiirinde Muhibbî, eserin yazılış sebeplerine dair bazı bilgiler verir.
Muhibbî eserini “niyâz-nâme” olarak yazdığını belirtir:
Niyâz-nâmesidür bu Muḥibbî’nüñ
Ne dil ile ider medḥin ḥabîbüñ (M 22/21)
Sebeb-i telif bölümlerinde eser ve şâir ile ilgili bazı malumatlar verilir. Bu eserde de
Muhibbî aynı bölümde eseri tamamlama tarihini, nerede başladığını ve nerede bitirdiğini
belirterek, kendisinin nereli olduğunu ve soyunun nereden geldiğini okuyucuya sunmuştur:
Ḳuṣûr u ʿacz-i niyâzın temâm ḳıldı Muḥibbî tebâh
Ṭoḳuz yüz otuz üçünde târîḫ-i nebiyu’llah (M 22/33)
Rabîʿü’l-âḫir ayında âḫir oldı bi-ḥamdi’llah
Ṣalavât u selâm ola benden aña her-gâh (M 22/34)
Evveli bu kelâmuñ Amasiyye’de
Âḫir kelâmıdur Ḳoṣṭanṭaniyye’de (M 22/36)
3

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk.: Güngör, 2013.
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Amasiyyelü bir ġarîb î cânâ
Bu niyâzı getürdi ol lisâna (M 22/27)
Neslimüz andan ʿÂşıḳ Pâşâ’dur
Yine nesli anamuñ Muṣṭafâ’dur (M 22/29)
Eserin sonlarına doğru “Medh-i Sultân” başlıklı mesnevîsinde eserini Sultân Süleymân’a
ithaf ettiğini şu beyit ile aktarır:
N’ola ʿaczini maʿžûr ṭuta Sulṭân
ʿArż itdi mûr tuḥfe-i Süleymân (M 38/30)
“Hikmet” başlıklı şiirini şu dua ile sonlandırmıştır:
Ġaferallahu ve lisâyıri’l-müslimîn ve’l-müslimât
El-aḥyâʿi minhüm ve’l-emvât (M 22/37)
Eserin Dili ve Edebî Özellikleri
Dinî ve ahlakî eserlerin amacı insanlara bir şeyler öğretmek üzerine kuruludur. Bu
sebepten halkın bu tür eserleri anlaması için kullanılan dil oldukça yalın ve sade
kullanılmaya çalışılmıştır. Dinî ve ahlakî metinler olan mevlid, siyer, menakıb-nâme, pendnâme, münâcât, vb. türlerde Türkçenin en saf hâli kullanılmaya gayret edilmiştir. Böylece
anlatılmak istenilen konu halka ulaşmış olacaktır. Bunun karşılığında Allah’ın rızasını
gözetme de vardır. Müellif halkı bilinçlendirme yolunda “tebliğ” görevini bu şekilde icra
etmiş olacaktır.
Tuhfetü’l-Ahyâr’da da genel eğilim Hak için halka bazı malumatları açıklamak,
gönüllerde bir yankı uyandırmak ve Allah’ın rızasını aramaktır. Eserini “niyâz-nâme” olarak
adlandıran Muhibbî, bu yolda oldukça sade bir dil kullanmıştır.
Eserde Farsça tamlamalar ağırlıklı olmakla birlikte bazen Arapça tamlamalarda
kullanılmıştır. Ancak bu tamlamalar anlamı güçleştirmemiştir. Farsça tamlamalar genel
olarak ikili olarak oluşturulmuştur.
Eserin başlıkları geleneğe uygun olarak Farsça ve Arapça olarak kullanılmıştır:
Münâcât-ı Tecellî
Medḥ-i Resûl ʿAleyhi’s-selâm
Ḥikmet-i Ġarrâ-yı ʿİbret-nümâ
Velehu Eyżan vb.
“Halk için yazılan eserler diye tasnif edilen, didaktik gayeli dinî-ahlakî veya tasavvufî kimi
eserlerde vezin pek dikkate alınmaz.” (Köksal, 2012: 27). Bu bilginin ışığından Tuhfetü’lAhyâr’a bakıldığında vezin problemlerinin oldukça fazla olduğu görülmüştür. Bazı şiirlerde
vezin kullanılmadığı görülmüştür. Çoğu beyitte vezin aksaklığının olmasının yanı sıra
mısralar arasında dahi bazen vezin birliği sağlanmamıştır.
Eserde yazım ve imlâ aksaklıkları da mevcuttur. Sanat kaygısı olmadan yazılan bu eserde
bu tür hataların olması muhtemeldir. Muhibbî de eserinde birçok hatanın olduğunu ve
okuyup, dinleyenlerden bunu mazur görmelerini rica etmiştir:
ʿArż itdi bu lisân-ı ebyât-ı ḳâṣır
Oḫuyup diñleyenler duta maʿźûr (M 22/25)
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Eser niyâz, münâcât üzerine kurulu olduğu için ekseriyetle hitap ifadeleri kullanılmıştır.
“İlâhî, ey, yâ, hey” gibi nidâ ifadeleri eserde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
İlâhî cânumuñ yoḳdur ḳarârı
Dükendi ḳalmadı ṣabrum ḳarârı (M 3/15)
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Sevenlerden beni eyle İlâhî
Dilerem ey pâdişâhlar pâdişâhi (M 5/54)
Yâ Zekeriyyâ niçün iñlersiñ
İñlemeyem didi bir daḫi Mevlâ (K 11/16)
Geçdi ʿiṣyân ile ʿömrüñ hey gedâ itme ṣâdâ
Niçe bir utanmadan Ḥaḳḳ’a suʿâl itmeñ neden (G 28/7)
Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin kullanıldığı eserde bazen aynı anlama gelen
kelimelerin üç dildeki karşılıklarını kullanmıştır. “Biñ, ulūf, hezār”, “cehennem, ṭamu,
dūzaķ”, cennet, uçmaķ, firdevs, behişt”, “Allah, Mevlâ, Çalab, Yezdân” gibi.
Tuhfetü’l-Ahyâr’ın edebî özelliklerine bakıldığında şunlar söylenebilir. Öncelikle bu eser
bir Dîvân değildir. İçerisinde kaside, gazel ve mesnevi barındırmasına rağmen Dîvân
mahiyetinde değildir. Eserde 18 mesnevi, 13 gazel, 8 kaside ve 1 dörtlük vardır. Mesnevi
dışında diğer nazım şekillerini de barındıran bu esere “külliyat” denilebilir.
Eserde bulunan başlıkları, sayfa aralıkları, vezni, nazım şekli, nazım türü ve beyit sayısını
gösteren tablo şu şekildedir:
Başlık

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün4

Nazım
Şekli
Mesnevî

Nazım
Türü
Tevhîd

Beyit
Sayısı
28

4a-5a

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

Mesnevî

Tevhîd

11

Men Eḥabbe Şeyʿen
Ekŝera źikrehu
Men ʿArefa’llahu Ṭâle
Lisânehu

5a-7a

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî

Tevhîd

17

Münâcât-ı Tecellî

7a-9a

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Kasîde

Münâcât

24

Küntü Kenzen
Maḫfiyyen
Medḥ-i Resûl ʿAleyhi’sselâm
Münâcât-ı Kerden
Tecellî
ʿArż-ı Sübḥân-ı İlâ Mûsâ
bin ʿİmrân
Pend
Eyżan Eyżan
Eyżan

9a-20b

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî

Münâcât

128

20b-25a

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Kasîde

Methiye

46

25a-26b

Mefâʿîlün mefâʿîlün fe’ûlün

Kasîde

Münâcât

15

26b-27a

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî

7

27a-28b
28b-34b
34b-38a

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî
Kasîde
Kasîde

Velehu Eyżan
Ḥikâyet-i Şeyḫ Cüneyd-i
Baġdâdî Raḥmetu’llâh

38a-41b
41b-42b

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî
Mesnevî

Kısas-ı
Enbiyâ
Pend-nâme
Münâcât
Kısas-ı
Enbiyâ
Münâcât
Menâkıbnâme

Bi’smillahi’r-raḥmani’-rraḥîm
Velehu Eyżan

4

Sayfa
aralıkları
2b-4a

Vezin

10. beyitten sonra vezin “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” olarak değişmiştir.

14
66
37
39
10
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İnnehü ʿAbdu’l-Ḳulûb
Münkesiratun ve
Münderiserü’l-Ḳubûri
Münâcât

42b-43b

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî

Münâcât

13

43b-48a

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Murabba

Münâcât

Dürr-i Esrâr-ı Meʿânî

48a-55a

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî

Münâcât

25
(Bend
)
79

Ḥikmet-i Ġarrâ-yı ʿİbretnümâ
Vucûhun Yevmeʿizin
Nađıratun İlâ Rabbihâ
Nâþiratun
Ḥadîŝ
Ḥikâyet

55a-57a

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî

18

57a-58b

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî

Kısas-ı
Enbiyâ
Münâcât

58b-60a
60a-63b

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün
Mefâʿîlün mefâʿîlün fe’ûlün

Mesnevî
Mesnevî

13
36

Velehu Eyżan
Ḥikmet
Velehu Eyżan

63b-65a
65a-68b
68b-69b

Mesnevî
Mesnevî
Gazel

Münâcât

69b-71b

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Vezin bulunamadı.

Şerh
Kısas-ı
Enbiyâ
Pend-nâme
Pend-nâme
Hikemî

Kasîde

Kısas-ı
Enbîya

21

Velehu Eyżan

71b-72b

Gazel

Hikemî

11

Velehu Eyżan

72b-73b

Gazel

Aşıkâne

8

Velehu

73b-74b

Gazel

Hikemî

11

Velehu

74b-75a

Gazel

Hikemî

9

Velehu

75a-76b

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Gazel

Hikemî

12

Velehu Eyżan

76b-77b

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Gazel

Hikemî

10

Velehu Eyżan

77b-78a

Gazel

Hikemî

5

Velehu
Velehu Eyżan

78a-78b
78b-79b

Gazel
Gazel

Hikemî
Hikemî

6
11

Velehu Eyżan

79b-80b

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Vezin bulunamadı.
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Gazel

Hikemî

11

Velehu Eyżan

80b-81b

Gazel

Hikemî

9

Velehu Eyżan

81b-82a

Gazel

Aşıkâne

10

Velehu Eyżan

82a-84b

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî

Pend-nâme

22

Medḥ-i Sulṭân

84b-87a

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

Mesnevî

Methiye

30

Ḳaṣîde

87a-89a

Kasîde

Methiye

22

Velehu Eyżan

89a-91a

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün
fâʿilün
Vezin bulunamadı.

Kasîde

Methiye

19

19

17
37
13

Tuhfetü’l-Ahyâr’da sanat endişesi, estetik kaygı olmadığından dolayı edebî sanatların
kullanımı da bu oranda azdır. Kullanılan edebî sanatlar anlamı güçleştirmemiş, verilmek
istenilen mesajı etkili kılmak için kullanılmıştır. Özellikle iktibâs, telmîh, tezâd ve nidânın
metin içerisinde kullanımı geniş yer kaplamaktadır. Ayet ve hadisler eserin muhteviyatını
yansıtmak için en önemli unsur olarak kullanılmıştır. Ayet ve hadisler bazen Arapça asılları
ile bazen de mealen karşımıza çıkmaktadırlar.
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Eserde birçok peygambere, evliyaya, efsanevî ve edebî şahsiyete telmîhler yapılmıştır.
Muhibbî eserini tarihî şahsiyetler ile zenginleştirmiştir.
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Eserde tezâd sanatı okuyucuyu uyarmak, hakikati görmesini sağlamak, ahiret bilincini
güçlendirmek için kullanılmıştır. Bu ahenk unsurları ile eserin zayıf olan estetik yönü
kısmen de olsa kapatılmaya çalışılmıştır.
Eserde sıklıkla nidâ sanatının da kullanılması daha önce belirttiğimiz gibi okuyucu
üzerinde tesiri artırmak içindir.
Eserde anlam ilişkisi olan kelimelerin birlikte kullanılmasıyla tenâsüb sanatı ve aynı
kökten olan kelimeleri birlikte kullanarak iştikâk sanatı da yer yer kullanılmıştır.
El-ḥamdu’lillah ḥaşre dek Muḥibbî
“Naṣrun mine’llahi ve fetḥun ḳarîbî”5 (M 22/19)

İktibâs

ʿÂşıḳlar nûr-ı ʿaşḳa nâr dimişler
Ḳaçan nâr oldı nûr âh intiþâram (K 4/15)

Tezâd

Yusûf u ŝânîsiñ Sikender-i âḫir zamân
Gelmedi cihâna ṭapuñ gibi bir pâdişâh (K 39/4)

Telmîh

Sevenlerden beni eyle İlâhî
Dilerem ey pâdişâhlar pâdişâhi (M 5/54)

Nidâ

İlâhî İlâhî İlâhî bu Muḥibbî râzın
ʿArż idüp itdi saña niyâzın (M 22/22)

Tekrîr

Zihî ʿâşıḳ zihî maʿşûḳ zihî ʿaşḳ
Ḳulına şöyle nâþır ola Mevlâ (K 11/30)

İştikâk

Manṣûr’a Mevlâ’sı bir gün ḳalbine mihmân olur
Geldi “ene’l-ḥaḳ” dilinden ḳıldılar ber-dâr mest (G 36/4)

Tenâsüb

Eserin Muhteva Özellikleri
Eserin muhtevasını İslamî unsurlar oluşturmaktadır. Eser, dinî-didaktik konular üzerine
bina edilerek asıl gaye olan İlahî rızaya kavuşmak ve halka duygularını aktarmak için
yazılmıştır. Muhibbî, dinî-didaktik muhteva ile halkı bilinçlendirmek, dinî hassasiyeti
kuvvetlendirmek istemiştir. Nihayette de hayırla yâd edilmeyi ve okuyucudan kendisi için
Fatiha suresini okumalarını rica etmiştir:
Raḥmet olsun müʿminler siz cânibe
Fâtiḥa iḥsân ide siz kâtibe (M 22/20)
Muḥibbî’nüñ niyâzın oḫuyanlara
Diñleyüp maʿnîsini añlayanlara (M 22/24)
Eserin muhtevasını oluşturan kaynaklar şunlardır: Ayetler, hadisler, peygamberler ve
kıssaları, sahabeler, tarihî şahsiyetler, efsanevî ve edebî şahsiyetler.
Eserde daha önce belirttiğimiz gibi ayetler ve hadisler konu bütünlüğü içerisinde önemli
bir yere sahiptirler. Bazı şiirlerin başlığını ayet ve hadislerden seçen Muhibbî, 58b-60a
5

“…Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih…”(Saff/13)
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varakları arasında ayet ve hadislerin Arapça olarak yazdıktan sonra manzûm olarak
tercüme etmiştir.
Eserin İslam tarihinden oldukça fazla yararlandığı görülmektedir. Özellikle peygamber
kıssalarının ziyadesiyle geçmesi ve Hz. Peygamber’in mevzubahis edilmesi esere tarihî bir
misyon katmıştır. Hz. Âdem, Hz, Îsâ, Hz. Mûsâ, Hz. Yûsuf, Hz. Yakûp, Hz. Şu’ayb, Hz. Yahyâ ve
Hz. Muhammed eserin genel olarak muhtevasını oluşturur. Hz. Âdem ilk yaratılış yönüyle, Sayfa | 377
Hz. Îsâ göğe çıkarılırken üzerinde bulunan bir iğne sebebiyle dördüncü katta kalmasıyla, Hz.
Mûsâ Tûr Dağı’nda cereyan eden tecelli hadisesiyle, Hz. Yûsuf ve Hz. Yakûp Kur’an’da geçen
kıssalarıyla, Hz. Şu’ayb Hz. Mûsâ’nın anıldığı kıssalarda söz konusu edilmesiyle anılmıştır.
Hz. Süleymân memduhu övmek için benzetilen olarak eserde yer bulmuştur. Ayrıca Hz.
Süleymân-karınca hadisesine telmih yapılmıştır.
Eserde herhangi bir kayıtta geçmeyen, İslam tarihi kaynaklarında bulamadığımız ancak
peygamber olarak tanıtılan “Ebû Tuffâh” adında birinden bahsetmektedir. Muhibbî bu
peygamberin bir mucizesinden bahsetmektedir. Allah’tan vahiy aldığını ve “resûl” olduğunu
belirtmiştir:
Lâ ilahe illâllah Tuffâḥ resulullah
Vaḥy ḳıldı aña ol yüce Allah (M 20/16)
Hikâyede peygamber dışında bir padişahtan söz edilir. Cömert ve zulmü sevmeyen bu
padişah küfür üzere ölmüştür. Bu durum üzerine oranın halkı Ebû Tuffâh’dan mucize
isterler. Eğer mucizeyi gerçekleştirirse ona inanacaklarını söylediler. Seksen yedi yıldır
ölmüş olan padişahı diriltmesi için Allah’a yalvaran Ebû Tuffâh’ın dileği kabul olunur.
Padişah tekrar dirilir. Allah, padişah için peygamberi aracılığı ile iki seçenek sunar. İsterse
cennete girsin, isterse dünyada kalsın der. Padişah Allah’ın kendisine dört yüz yıl verdiğini
ve seksen yedi yıl sonra tekrardan dirilttiğini böylece Allah’ın birliğine inandığını söyler.
Cennete girmeye yüzü olmadığını beyan ederek, itaat ve ibadet için elli yıllık bir ömür ister.
Bu istek Allah tarafından kabul edilir.
Eserde ayrıca Peygamber devrinde yaşayan Ebû Talip, İbn-i Yâmin (Bünyamin), ‘İmrân
ve Zelîhâ isimleri geçmektedir. Ebû Talip’in Peygamberimizin çok istemesine rağmen
cennete girememesi ve cehenneme girmesi sorgulayıcı bir dille işlenmiştir. İbn-i Yâmin ve
Zelîhâ da Hz. Yûsuf kıssasının anlatıldığı bölümlerde geçmektedirler.
Sahabeden olan Hz. Ebûbekir ve Hz. Alî ismen, Hz. Ömer ve Hz. Osman ise “çâr yâr”
ifadesiyle eserde yer bulmuştur. Eserde ayrıca Cüneyd-i Bağdâdî adına bir şiir vardır. Veysel
Karanî’nin makamının yüceliği şiirlerde kendine yer bulurken Hz. Hızır yoldaş ve yardımcı
rolüyle sıklıkla kullanılmıştır. Hallâc-ı Mansûr eserde öldürülmesiyle ve aşkın öğretmeni
vasfıyla yer bulmuştur. Hallâc-ı Mansûr’a karşı derin bir sevgi gösteren Muhibbî, onu aşk
dersi veren bir öğretmen olarak görmüştür.
Eserde dört büyük melek ile kirâmen kâtibîn (yazıcı melekler) ve münker ve nekir
(sorgulayıcı melekler) de geçmektedir.
Efsanevî kahramanlar olan İskender ve Feridûn memduhu övmek amacıyla benzetilen
olarak kullanılmıştır.
Osmanlı hanedanlığını kuran Osman Bey ile vefatından sonra tahta geçen Orhan Bey
eserde zikredilmişlerdir. Osmanlı Devleti’nden “âl-i Osmân”, “âl-i Orhân” ifadeleriyle
bahsedilmiştir. Eserin sunulduğu Kanûnî Sultân Süleymân’a iki kaside sunulmuştur.
Dönemin ihtişamı ve fetihler coşkulu bir dil ile anlatılmıştır.

Uğur YİĞİZ

Sonuç
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Amasya şehri Türk kültür, edebiyat, sanat ve tarihine önemli katkılar yapmıştır.
Amasya’nın Osmanlı Devleti döneminde iki yüz yıla yakın süre boyunca şehzadelerin
yetiştirilme yeri olması şehrin edebî alanda gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu yıllar
içerisinde yaşamış olan Muhibbî de Amasya’nın edebî havzasında yetişmiştir.
Âşık Paşa’nın torunlarından olan Muhibbî’nin, XV. asrın sonları ile XVI. asrın başlarında
yaşadığı tespit edilmiştir. Eserinde Amasyalı olduğunu ve Âşık Paşa’nın soyundan geldiğini
belirtmiştir. Bilinen tek eseri olan Tuhfetü’l-Ahyâr’ı da Amasya’da yazmaya başladığını ve
İstanbul’da nihayete erdirdiğini ifade etmiştir. Tuhfetü’l-Ahyâr’ı niyâz-nâme olarak
nitelendiren şâirin bu eseri yazmasının sebebi insanlara yol göstermek, dinin coşku
oluşturmak ve buradan hayır ummaktır.
Esere Dîvân diyemeyiz. Eserde kısa mesneviler ağırlıkta olmakla birlikte kaside, gazel ve
murabba nazım şekilleri mevcuttur. Bütün bunlar bir Divân teşkil etmez. Eserde de Muhibbî
bu iddiada bulunmamıştır. Hem mesnevileri hem de diğer nazım şekillerini içinde
barındırması sebebiyle bu esere “külliyat” adına vermenin en doğru karar olacağını
söyleyebiliriz.
Eserde tevhit, na’t, pend-nâme, menkıbe, peygamber kıssaları, methiye gibi nazım
türlerinden örnekler mevcuttur. Bütün bu türler eserin halk için yazıldığını göstermektedir.
Yapmış olduğumuz inceleme ile Amasya şehri edebî sahasında ürün vermiş olan Muhibbî
adlı şâirin hayatı hakkında bazı malumatları paylaştık. Hayatı hakkında çok fazla bilgi
olmamasına rağmen eserinden yola çıkarak bir çerçeve çizdik. Bilinen tek eseri olan
Tuhfetü’l-Ahyâr adlı eseri de böylece tanıtma fırsatı bulduk.
Bu çalışmanın Amasya kültür ve edebiyat sahasına katkı sunmasını umarız.
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