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TAKDĠM NĠYETĠNE 
Prof. Dr. Alim Yıldız

1
 

 

 

Gerçeğin hayalden en bariz farkı  

Uzağa atarsın yakına düşer  

Öyle günler öyle simalar var ki  

Unutmak istersin aklına düşer 

Abdurrahim Karakoç 

 

Değerli hocam Mehmet Arslan için bir kitap hazırlanacağını duyduğum zaman çok sevinmiş ve 

bu kitapta yer alabilecek bir makale kaleme almayı planlamıştım. Yıllardır üniversitemizde çalışan ve 

bende özel bir yeri olan hocam, büyüğüm, ağabeyim Mehmet Arslan‟ın, kırkın üzerinde eser üreten 

bir akademisyenin dostları, arkadaşları ve öğrencileri tarafından bir esere konu olması önemliydi. Yıl-

larını Eski Türk Edebiyatı metin neşrine veren hocam için kendisine armağan olarak bir metin neşri-

nin anlamlı olacağı düşüncesiyle bir makale hazırlamaya karar vermiştim. Çeşitli yazma eserlerde 

gördüğüm ve metnini temin ettiğim dosyalara baktım, birkaç tane güzel ve orijinal metin de buldum. 

Kararımı vermiştim ve konu da belliydi. Bu arada makale için verilen süre de yaklaşmaktaydı, yetişti-

receğimden emin olduğum zaman da vardı. Yazmaya başlama vakti geldiğinde bir şeyin farkına var-

dım. Neşretmeyi planladığım metnin kaynağını kaydetmeyi unutmuştum. İnsan kelimesi için “nis-

yan/unutma” anlamının azizliğine uğradığımı anladığımda artık iş işten geçmiş ve idari meşguliye-

timden dolayı sevgili hocam için hazırlanan kitaba uygun yeni bir metin araştırma ve bulma fırsatını 

da elden kaçırmıştım ne yazık ki. Kala kala bir takdim yazısı kalmıştı elde. 

Üniversitede öğrenciliğim sırasında tanıdığım Mehmet Arslan hocamla doktoramı bitirip Sivas‟a 

döndüğüm 2002 yılından itibaren daha sık görüşmeye başlamıştık. Makale yazımları, kitap hazırlama 

aşamaları veya bir metinde geçen okuma ve anlamada karşılaştığım zorluklarda daima görüşlerine, 

bilgi birikimine başvurduğum bir büyüğüm olmuştu Mehmet hocam. Vakti varsa ilgili metnin prob-

lemlerini fakültedeki odasında birlikte mütalaa ederdik. Eğer vakti yoksa çözmekte zorlandığım kı-

sımları kendisine bıraktıktan sonra en kısa zamanda çözüp tarafıma gönderirdi. Kendisinin çalışma 

konularından bahseder ve benim çalışmalarımı sorardı. Çalıştığım konularla ilgili elinde bir şey varsa 

onu da bulur ve verirdi.  

Sivaslı bir şair olan Ahmed Hamdî Divanı‟nı hazırlarken yaşadığım bir hadise de hocamla ilgili 

unutamadığım bir güzel anıdır benim için. İstanbul Üniversitesi‟nde bulduğum tek nüsha üzerinde ça-

lışmayı tamamlamış ve çözemediğim bazı ibareleri Mehmet hocamla kontrol ettikten sonra basımı 

için göndermiştim. Birkaç gün sonra ziyaret için odasına gittiğimde “Sana bir Ahmed Hamdi nüshası 

da ben vereyim” diyerek elime bir dosya tutuşturmuş ve gülümseyerek “Yalnız bu XVIII. Yüzyılda 

yaşayan Ahmed Hamdi Bey‟in” demişti. Dosyayı aldım ilk gazeli okuduğumda büyük bir sevinçle 

“Hocam bu bizim Ahmed Hamdi” cevabını vermiştim. Hocamın Konya‟dan temin ettiği bu nüsha kü-

tüphaneci tarafından yanlışlıkla Ahmed Hamdi Bey adına kaydedilmiş ve sadece gazellerin yer aldığı 

ikinci bir Ahmed Hamdi divanıydı. Kitabın basımını durdurarak ikinci nüshayı da okuyup kitaba ilave 

etmiştim. 

2008 yılında Mehmet Arslan hocam Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü görevine gelmişti. 

Şahsıma müdür yardımcılığı teklifinde bulunduğunda hiç tereddüt etmeden görevi kabul etmiştim. Üç 

                                                           
1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü. 
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yıla yakın birlikte çalışma imkânımız olmuş ve daha sık görüşme ve hocamı daha yakından tanıma 

fırsatım olmuştu. Prensip sahibi, her gün öğleye kadar evinde çalışan, eski edebiyatın hemen her ala-

nında dosyalar oluşturan ve her an yayıma hazır birkaç çalışması bulunan bir hocamızdı Mehmet Ars-

lan. Bu prensipli çalışmasından dolayı her ilim adamına nasip olmayan büyük bir külliyat oluşturmak-

taydı tek başına. Makale ve sempozyum tebliğleri konusuna çok sıcak bakmamakta, öğrencilerine de 

bu yönde telkinde bulunmaktaydı ve kitap telif etmek çok önemliydi kendisi için. Birlikte mesai arka-

daşlığı yaptığımız o yıllarda bu yönlerine şahit oldum değerli hocamın. Ulusal ve uluslararası birçok 

sempozyumun koordinatörlüğünü yapan birisi olarak Mehmet hocamı da tebliğ konusunda ikna ede-

rek, bazı sempozyumlarda kendisinin çok değerli tebliğler hazırlamasını temin ettiğimi düşünüyorum. 

Yine o yıllarda “Şemseddin Sivasî” ile ilgili bir proje yapmaya ikna ederek, Şemseddin Sivasî‟nin tüm 

yazma nüshalarını toplamıştık.  

2016‟da rektörlük görevine geldiğimde Mehmet Arslan hocamın bilgi birikimi ve tecrübesinden 

faydalanmak için idari görev teklif ettiğimde herhangi bir görev istemediğini, hazırlamayı planladığı 

çalışmalar olduğunu gerekçe göstermesine rağmen “geçici bir süre” kaydıyla Edebiyat Fakültesi de-

kanlığı görevine zorla ikna edebilmiştik. Böylece iki dönem yakın mesai arkadaşlığı yapmak nasip ol-

du. Gerek müdürlüğümü yaparken ve gerekse dekanlığı sırasında bir defa olsun kendisinden incinme-

dim. Güzel bir ağabey, büyük bir ilim adamı ve iyi bir dost olarak gönül hanemizde yer etti. 

Bizden ayrılmasına üzülürken, memleketi Amasya için büyük bir kazanım olduğunu ifade etmem 

gerekir. Sivas‟ta yaptığı çalışmalara Amasya‟da daha güzel çalışmaları ekleyeceğini bilmekten dolayı 

da mutluyum. 

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm hocalarıma şükranlarımı sunarken, sevgili ağabe-

yim, hocam ve “dostum” Mehmet Arslan beye huzur ve mutluluklar diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÖN SÖZ 
 

Ömer Ferit Kâm‟ın “Sağlığında nice ehl-i hünerin / Bir tutam tuz bile yoktur aşına / Öldürürüz 

onu önce açlıktan / Türbe diktiririz sonra başına” dörtlüğü çok manidardır. Kadirbilmezliğimizi, ve-

fasızlığımızı dile getirir. Dile getirmekle kalmaz, kadirbilmezlik ve vefasızlık üzerine söylenmiş en 

güzel sözü de bu mısralarla ortaya koymuş olur. Sanatçıların kalp gözüyle görülebilen bu ince gerçek, 

insanların bazen ihmal bazen kıskançlık bazen de vefasızlık göstergesi olarak tezahür eder ve insan, 

güzellikleri paylaşmak ve yapılan iyi işleri takdir etmekte ya geç kalır ya da çoğu zaman imtina ede-

rek kendini bu güzellikten mahrum bırakır! Öyle ki, kendisi de dahil pek çok insanın emeğinden bes-

lendiği bir kalem erbabını, ilmiyle âmil bir âlimi veya bir sanatçıyı takdir etmek, ona iltifat etmek için 

genellikle ölümü beklenir! Bu böyle olmamalıdır. Biz bunun böyle olmaması gerektiğine inananlar-

danız. Bunun tam tersini ortaya koyan istisnaların olması gerektiğine inanıyoruz ve bu istisnaların is-

tisnasız gerçekleşmesi yönünde büyük bir arzuyu kalbimizde besliyoruz. Umulur; ki, bu çalışma, ho-

camızın dostları ve öğrencileri olarak bizleri hiç hoş olmayan bu duruma düşmekten kurtardığı gibi 

insanlar arasında güzelliklerin yaşaması ve yaşatılması için de güzel bir örneklik teşkil eder. 

Biz de, bu minvalde, Hz. Mevlana‟nın "O ilim sahibinin binlerce yıllık ömrü olsa yine araştır-

maktan uzak kalmaz; ilme doymaz.” sözlerini bizlere hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Arslan Hocamızın 

bilim dünyasına kazandırdıklarını hatırlamak amacıyla bir armağan kitap hazırlamayı düşündük. Ken-

disi, hayatını sadece Osmanlı kültürü ve divan edebiyatı konusunda çalışmalara değil; aynı zamanda, 

bilim adamı yetiştirmeye adamış bir hocadır. Birçok eser kaleme alan velud bir bilim adamı olan Prof. 

Dr. Mehmet Arslan Hocamız, öğretim üyesi olan sekiz doktora öğrencisi ve yirmi yüksek lisans öğ-

rencisi yetiştirmiş; bunların dışında akademik çalışma yapan birçok öğrenciye manevi danışmanlık da 

yapmıştır. O, sadece divan edebiyatı sahasında değil; Türk edebiyatının farklı alanlarında yardıma ih-

tiyacı olan herkese elini uzatmış; birçok araştırmacı üzerinde derin etkiler bırakmıştır. 

1953 yılında Amasya‟da doğan hocamız, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapmış; 1986 yılında Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesine asistan olarak girmiştir. Prof. Dr. Mehmet Arslan, bu tarihten itibaren otuz 

üç yıl Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde edebiyat alanına önemli hizmetler ver-

miştir. 

Mehmet Arslan Hoca, bugüne kadar kırk üç kitap, altı yüz civarında ansiklopedi maddesi ve 

yetmiş civarında makale yazmıştır. Bir makalenin bile ne kadar zaman aldığı göz önünde bulunduru-

lursa bu çalışmaları ile onun nasıl velud bir akademisyen olduğu rahatlıkla anlaşılabilir; ki, bu gerçek-

ten dikkate şayandır. Özellikle, yazma eserlerin günümüz alfabesine aktarılması ve söz konusu eserle-

rin anlam dünyası konusunda yaptığı çalışmalarıyla divan edebiyatı literatürüne kaynaklık edecek 

önemli eserler kaleme almıştır. 

Bunların yanı sıra mensubu olduğu kültürün ve medeniyetin bilincinde olan idealist bir toplum 

oluşturma hususunda da büyük katkıları bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü derslerinde öğrencilerine 

divan edebiyatının o geniş ve zengin anlam dünyasını anlatırken Nâbî‟nin “İlim bir lücce-i bî-sâhildir 

/ Anda âlim geçinen câhildir” fehvası gereğince her zaman tevazuyu ve çok çalışmanın önemini tel-

kin etmiştir. 

Prof. Dr. Mehmet Arslan‟a sevgi ve saygının bir tezahürü olsun diye bir hatıra kitabı hazırlana-

cağının duyurulmasıyla, onu tanıyan veya tanımayan pek çok akademisyenin büyük bir ilgisi tezahür 

etti. Farklı üniversitelerden birçok hocamız Türk dili ve edebiyatının farklı çalışma alanlarından kıy-

metli makaleler gönderdi. Hocamızı yakından tanıyanlar ise armağan kitabına onunla ilgili hatıralarını 
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yazmak istediler. Kendilerine teşekkür ediyor; manevi değeri büyük olan bu kitapta emeklerini hoca-

mızın emeklerine kattıkları için minnet duygularımızı buradan ifade etmek istiyoruz. 

Eserleri ve yetiştirdiği talebeleri ile her zaman hayra ve güzelliklere vesile olan Mehmet Arslan 

Hoca'nın kültürümüze ve edebiyatımıza yaptığı katkıları hatırlamak amacıyla hazırlanan bu eser, iki 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, hocamız hakkındaki hatıra ve düşünceleri ile hocamızın çalış-

malarını çeşitli yönleriyle değerlendiren dokuz hatıra yazısı bulunmaktadır. İkinci bölümde ise mes-

lektaşları ve öğrencilerinin hocamıza ithaf ettiği otuz dokuz bilimsel çalışma yer almaktadır. 

Mehmet Arslan Hoca, metin neşri çalışmalarındaki uzmanlığı yanında muamma çözümü konu-

sunda Türkiye‟de tek uzman olarak bilinmektedir. Biz de Hocamıza ithafen hazırladığımız bu kitapta, 

kendisi dışında uzmanı kalmadığını düşündüğümüz muamma ve muamma çözümü konusunda bu ki-

tap için bir makale hazırlamasını rica ettik. Hocamız da sağ olsun, bizi kırmadı; bu ricamız üzerine, 

muamma hakkında önemli bilgileri aktaran ve çok sayıda muamma çözümü örneklerini içeren kitap 

hacmindeki makaleyi kaleme aldı. Bu çalışması ile de muamma konusuyla ilgili de önemli bir eksikli-

ği tamamlayarak edebiyat araştırmacılarının istifadesine sundu. Biz de Mehmet Arslan Hoca‟nın bu 

değerli makalesini, hocamıza hürmeten elinizdeki Mehmet Arslan Armağan Kitabı‟nın başına koyma-

yı uygun gördük. 

Her ne kadar, Fuzûlî, “Vefâ her kimseden kim istedim andan cefâ gördüm / Kimi kim bî-vefâ 

dünyâda gördüm bî-vefâ gördüm” dese de Allah‟a şükür; ki, bu armağan kitap vesilesiyle göl yerin-

den suyun eksik olmadığı da müşahede edilmiştir. Bu vesileyle, Sayın Hocamız için hatıra ve makale 

yazma nezaketinde bulunan değerli dostlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Eserin Prof. Dr. 

Mehmet Arslan Hocamıza küçük bir armağan olması yanında akademi dünyasına da katkı sağlaması 

en büyük dileğimizdir. 

Cenab-ı Allah‟tan, Hocamız Prof. Dr. Mehmet Arslan‟a daha nice güzel çalışmalar yapması için 

uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. 
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KENDĠ DĠLĠNDEN PROF. DR. MEHMET ARSLAN‟ın HAYATI 
 

Okuyucuların affına sığınarak hayat hikayemi ayrıntılı bir şekilde yazmayı dü-

şündüm. Bundan amacım benim ve özellikle de bizim neslimizin çektiği maddi ve 

manevi sıkıntıları, belli bir seviyeye gelebilmek için geçilen dikenli yolları, har-

canan emekleri, karşılaşılan engelleri vb. problemleri yeni nesle örnek ve ibret 

olabilecek bir tarzda sunmaktır. Aşağıda anlatacaklarım yeni nesil için bir hika-

ye gibi gelebilir, ancak bütün bunları yaşadığımı ve burada yazmadığım daha 

birçok ayrıntının olduğunu da hatırlatmak isterim. İnşallah bu hayat hikayem 

gençlere ibret olur ve imkanlarının değerini bilip bunları daha bilinçli kullana-

rak bizlerden daha güzel ve önemli eserler üretmelerine de vesile olur. 

İstanbul‟un fethinin 500. yılında, 1953 yılında Çorum ilinin Mecitözü ilçesine bağlı Söğütönü adlı 

20 hanelik küçük bir köyde doğmuşum. Ailem ben bir yaşındayken Amasya‟ya taşınmışlar. Birkaç adres 

değiştirdikten sonra içerisinde geniş bir ev bulunan 10 dönümlük bir bağı (Amasya bölgesinde büyük 

bahçelere bağ denir) kiralayarak aile boyu burada yaşamaya başlamışlar. Dedem, ninem, babam, annem 

ve iki amcamla bareber burada hayatlarını devam ettiren aile bu bağdan yetiştirdikleri meyve ve sebzele-

ri satarak geçimlerini sürdürmüşler. Aklımın ermeye başladığı yıllarda özellikle dedemin bu bağda yetiş-

tirdiği meyve ve sebzeleri tanıma ve tabiatla haşır-neşir olma imkanına kavuştum. Çünkü dedem çok 

meraklıydı, Amasya ikliminde yetişebilen ne kadar meyve ve sebze varsa hepsini bu bağda yetiştiriyor-

du. Örneğin innap (hünnap), döngel (muşmula), üvez, hurma gibi bazı meyveler sadece bizim bağda bu-

lunurdu. Bu bağ hayatımda hemen türlü meyve ve sebzeyi tanıma, doğayla haşır-neşir olma şansına 

erişmiştim. Doğal olarak inek, eşek, tavuk, kaz, ördek vb. hayvanlar evin ahırında ve bahçede besleni-

yordu ki bu hayvanların ve çevredeki diğer hayvanların her türlü özelliklerini tanıma ve öğrenme imka-

nına da burada kavuşmuştum. Bunları anlatırken yeni neslin bu konulardaki şanssızlığına hayıflanıyo-

rum. Dedem ve babam bir öğrenim görmemişler, okuma yazmayı askerde öğrenmişlerdi. Dedem, “Ali 

okulundan mezunum” derdi. “Ali Okulu”nun “askerde okuma yazma öğretilen okul” olduğunu ondan 

öğrenmiştim. Dedem aynı zamanda eski yazıyı da bilir, güzel Kuran okurdu. Altı yaşlarındayken daha 

ilkokula gitmeden bana Kuran okumayı öğretmişti. Bazı notlarını eski yazıyla tutardı, ben de bunları 

taklit etmeye çalışırdım, belki de ilk Osmanlıca hevesim bu enteresan bulduğum yazıları taklit etmekle 

başlamıştı. Babam daha sonra şoförlüğe heves edip bağ bahçe ile ilgisini kesmişti ve ancak akşamları 

geç saatlerde eve uğruyordu, dolayısıyla o yaşlarda kültür adına ne öğrenmişsem Allah gani gani rahmet 

eylesin, dedemden öğrenmişimdir. Çünkü dedem köyde bulunduğu gençlik zamanlarında özel hocalar-

dan bazı dini bilgileri öğrenmiş, bir köy imamlığı yapacak seviyede kendisini yetiştirmişti. Belirttiğim 

gibi eski yazıyı okuyup yazmada belli bir seviyede bulunduğundan köydeki zamanlarında Hz. Ali cenk-

leri, Seyfi Zülyezen hikayeleri, Muhammediye vb. kitapları okumuştu ve bunları bana da anlatırdı. Bu-

lunduğumuz bölge şehire uzaktı ve yakında cami yoktu. Belirttiğim gibi belli bir oranda dini bilgiye sa-

hip olan dedem, Ramazanlarda herkese yakın olarak tespit edilen bir evde teravih namazı kıldırır, ben de 

müezzinlik yapardım. Bu arada ninemden öğrendiklerimi de inkar edemem, Azerbaycan kökenli olan 

ninem eskilerin “Osmanlı Kadını” dedikleri sıfatı bihakkın hak eden bir kadındı. Hiç öğrenim görmeme-

sine rağmen çok fazla miktarda atasözü ve vecize şeklinde sözler bilir, bunları yeri geldiğinde kullanır, 

halk hikayeleri anlatırdı. Uzun kış gecelerinde bunları zevkle ve merakla dinler, dizinin dibinden ayrıl-

mazdım. Örneğin Kerem ile Aslı‟yı, Hârut Mârut hikayesini ve Zühre‟yi (o Zöhre derdi) daha ilkokula 

gitmeden ninemden dinlemiştim. Daha sonraki yıllarda, bozulmuş ve farklı şekliyle de olsa anlattıkları-

nın bir kısmının Şehname‟de geçtiğini de görecektim.  

Artık ilkokul yılları gelmişti. Yaşadığımız bölgeye yakın okul olmadığından dedem beni mecburen 

evimize bir hayli uzak olan İstasyon Köprüsü yakınındaki Üçler İlkokulu‟na yazdırdı. Bu okula ulaşmak 

yedi yaşındaki bir çocuğun adımlarıyla neredeyse bir saat sürüyordu. İlk üç senemi geçirdiğim bu okula 
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özellikle kış şartlarında ulaşmanın sıkıntılarını hayli yaşadım. Daha sonra evimize nispeten yakın olan 

Yavuz Selim İlkokulu açıldı. İlkokulun son iki senesini de burada tamamladım. Bu okulda öğrenci profi-

li çok farklıydı. Sınıfın üçte biri benim gibi köylü ve kenar mahalle çocuklarından, üçte ikisi ise biraz 

zengince şehirli çocuklardan oluşuyordu. Bu şehirli çocuklar ile aramızda kılık-kıyafet, yetiştikleri or-

tam, maddi imkanlar ve özellikle kültür bağlamında büyük farklar vardı. Bizim evimizde basılı materyal 

anlamında kitap olarak iki adet Kuran ve bir de namaz vakitlerini öğrenmek için kullanılan ve evin baş 

köşesine asılan Saatli Maarif Takvimi‟nden başka birşey bulunmazken “Şehirli” arkadaşların bazılarının 

evinde kütüphane bulunuyordu. Bazıları 1960‟lı yılların şartlarında bisikletle okula geliyordu, benim ise 

heveslenmeme rağmen ne o günlerde ne de daha sonraki yıllarda hiç bisikletim olmamıştı. İlk günlerde 

özellikle bu kültür farklılığı bağlamında çok sıkıntılar çektiğimi hatırlıyorum. Bu durumu farkedince bir 

nebze de olsa bunlarla arayı kapatmak adına, zengin bir kütüphane olan Amasya Bayezit Kütüphane-

si‟ne 10 yaşındayken üye oldum. Hiç unutmuyorum üye numaram 410 idi. Artık ben de ilkokul dördün-

cü sınıftan itibaren kitapların dünyasına girmiştim. Hem kütüphanede kitap okuyor hem de ödünç kitap 

alabiliyordum. Müthiş bir açlıkla kütüphanedeki hemen bütün çocuk kitaplarını bitirdim, artık bunlar 

bana kifayetsiz geliyordu ve beşinci sınıfın ikinci yarısından itibaren de roman, hikaye tarzı kitaplara 

yoğunlaşmıştım. Bu vesile ile sınıftaki Şehirli arkadaşlarla mesafeyi büyük ölçüde kapatmıştım. Yavuz 

Selim İlkokulu‟ndaki öğretmenlerimizden birisi daha sonra “Yaren” adlı kendi yaptığı sazla ve “Ninenin 

Mektupları” serisiyle ünlenen ve Türk Halk Müziği üstatları arasında kabul edilen, TRT sanatçısı Özay 

Gönlüm (asıl adı Kemal Özay Gönlüm) idi. Askerlik görevini Amasya‟da yaptığı için o zamanki yönet-

meliklere göre bir yıl kadar bizim öğretmenliğimizi de yapmıştı. Sınıfta saz çalar, kendi şivesiyle türkü-

ler söyler, bu arada çok güzel hikayeler de anlatırdı. Özellikle anlattığı bu hikayelerden çok etkilenmiş 

ve çok şey de öğrenmiştim. Sınıfımızdan çok değerli insanlar yetişti, örneğin bunlardan birisi o zamanki 

okul müdürümüz İsmail Oruç‟un oğlu olan ve alanında dünya çapında bir bilim adamı olarak tanınan 

Prof. Dr. Ahmet Yavuz Oruç‟tur. Ahmet Yavuz Oruç, halen ABD Maryland Üniversitesi Elektrik ve 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. 

Artık ilkokul yılları bitmiş, mezun olma vakti gelmişti. Onbirli yaşlarımın sonunda 1964 yılında il-

kokuldan mezun oldum. Ortaokulun bize uzak olması, maddi imkansızlıklar, evin masraflarını karşıla-

mak için çalışacak kişiye ihtiyaç olması vb. belki de o şartlara ve zamana göre mantıklı görünen sebep-

lerden dolayı ortaokula gönderilmedim. Birbuçuk yıl kadar amcamla birlikte Amasya, Merzifon, Suluo-

va, Havza, Gümüşhacıköy pazarlarında meyve ve sebze satarak aile bütçesine katkıda bulunmaya çalış-

tım. Bu arada boş zamanlarımda kendi harçlığımı çıkarmak amacıyla maçlarda su sattım, hurdalıklardan 

demir ve bakır parçaları topladım, gazetelerden kese kağıdı yapıp pazarcılara ve bazı dükkanlara bunlara 

satarak üç beş kuruş kazanmayı denedim. Bundan diğer bir amacım, aileme yük olmadan kazandığım 

paralarla kitap almak ve o günlerde yeni bir merakım olan sinemaya gidebilmekti. Bu arada kendi pa-

ramla alabildiğim kitapları ve yine kütüphaneden ödünç aldığım kitapları okumayı sürdürdüm yani bu 

kadar meşgale arasında kitaptan hiç kopamadım. Ailenin durumu biraz düzelince dedem beni bir Kuran 

Kursu‟na vermeye karar verdi. O günlerde Amasya‟nın meşhur hafızlarından Hicabi Hoca‟nın (rahmetli 

Hicabi Gökyar) hocalık yaptığı İçerişehir‟deki Bülbül Hâtun Kuran Kursu‟na yazdırdı. Burada bir yıl 

kadar Hicabi Hoca‟dan ders aldım ve tecvidle Kuran okumayı iyi bir şekilde öğrendim. Artık Kuran‟ı 

çok seri bir şekilde okuyabiliyordum aynı zamanda Kuran‟ın neredeyse dörtte birini ezberleyerek o za-

manın latifesiyle “çeyrek hâfız” olmuştum. 

Dedem, ileri görüşlü bir insandı, bu Kuran Kursu‟nda aldığım bilgilerin yeterli olmadığını düşüne-

rek Arapça eğitim veren başka bir Kuran Kursu‟na göndermeyi teklif etti. Ben de bunu sevinçle kabul 

ettim. O günlerde Amasya‟ya çok yakın, gelişmiş ve tarihi geçmişi ve yetiştirdiği bilim adamları ile de 

meşhur olan büyük bir kasaba niteliğine sahip Ziyere (Ziyaret) Köyü‟nde medrese sistemiyle Arapça 

eğitimi veren bir Kuran Kursu açılmıştı. Yatılı olan bu Kuran Kursu‟nda belirttiğim gibi eski medrese 

sistemiyle Arapça öğretiliyordu. 1967 yılının başlarında buraya kaydoldum ve yapılan bir sınavdan son-

ra Kuran okumam yeterli görüldüğü için hemen Arapça kısmına geçtim. Buradaki Arapça eğitiminde 

okuduğum kitaplardan aklımda kalanlar şunlardır: Arapça‟nın sarf (fiil çekimi ve grameri) kısmından 

“Emsile, Bina, Maksud, İzzi, Merah”, nahiv (cümle bilgisi ve grameri) kısmından “Avâmil, İzhâr, Kâfi-

ye, Molla Câmi”, fıkıh ve ilm-i hâlden “Nûru‟l-İzâh”, mantıktan “Îsâ Goci”, fıkıh ve fıkıh uslünden 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   17 

“Kudûrî” ve “Mültekâ”, belâgattan “Mutavvel ve Telhîs”, akâ‟idden “Nesefî” vb. Buradaki sistem şöyle 

idi: Sabahleyin hoca ders verir, öğleden sonra da öne çıkmış öğrencilerden birisi tarafından (buna mu„îd 

de denirdi) “mukâbele” adı altında aynı dersler tekrar edilirdi. Altı ay kadar sonra “mukâbeleci” olarak 

ben seçilmiştim, yani sabah gördüğümüz dersleri öğleden sonra diğer arkadaşlara ben tekrar okutuyor, 

eksiklerimiz olunca da yine hocaya soruyorduk. Bu sistemle yukarıda bahsettiğimiz kitapları birbuçuk 

sene zarfında okumuştum. Kuran Kursu‟nun sistemine göre bu dersler bittikten sonra tekrar baştan baş-

lanır, üzerinden geçilir ve pekiştirilmek amacıyla ikinci defa okutulurdu. Bu öğrenim sırası yani ikinci 

defa okuma bittikten sonra da bir sınav yapılır, sınavı kazanan öğrenciler başka bir şehirdeki “tekâmül” 

kurslarına gönderilirdi. O günlerde Samsun‟daki bir üst seviye kurstan hocalar gelmişti, hocamızın tekli-

fi üzerine (henüz ikinci turu bitirmediğim halde) beni sınava aldılar; sınavı kazandım ve beni İstanbul‟da 

Zeytinburnu veya Ümraniye‟de bulunan “tekâmül” kurslarından birine göndermeye karar verdiler. Bu-

rada Arapça adına çok şey öğrenmiştim fakat diğer kültür kitaplarından da uzak kalmıştım. Hatta izin 

günlerimde eve gittiğimde müthiş bir açlıkla elime geçen kitapları okuyordum. Yatılı ve biraz da doğası 

gereği disiplinli bir ortam benim yapıma pek uygun değildi. Buradan ayrılmanın fırsatlarını kolluyor-

dum. Dolayısıyla hocaların beni İstanbul‟a götürmeleri teklifine ailemin buna razı olmayacağı gerekçe-

siyle karşı çıkmaya çalıştım. Bir izin gününde bunu dedeme anlattım, o da benimle aynı fikirdeydi. O 

günlerde Amasya‟da İmam Hatip Okulu açılmıştı ve Eylül ayında ilk öğrencilerini almaya başlayacaktı. 

Bu benim için büyük bir fırsat ve bahane olmuştu, ancak kurstaki hocalar imam hatip okullarını kendile-

rine rakip gördükleri için sürekli kötülüyor hatta bu okula “imam hatap (hatap odun demektir)” diyerek 

küçümsüyorlar ve öğrencilerin kendilerinden ayrılmalarına engel olmaya çalışıyorlardı. Burada devreye 

babam girdi, şoför olan rahmetli babam çevresinde kabadayılığıyla (!) tanınıyordu, bir gün Ziyere‟ye 

benim okuduğum kursa geldi ve biraz da tehdit ve göz korkutmayla beni oradan aldı. 1968 yılının ağus-

tos ayının ortalarıydı, Eylül ayında da İmam Hatip Okulu‟na kaydımı yaptırdım. Böylece birbuçuk sene-

lik adı geçen Kuran Kursu eğitimim ve maceram sona ermişti. Burada Arapçayı belli bir seviyede öğ-

renmiştim ve bu Arapça bilgisi daha sonraki hayatımda hem İmam Hatip Okulu‟nda hem de Üniversite-

de bana çok faydalı olmuş Arapça ile ilgili derslerde hiç sıkıntı çekmemiştim, hatta o kadar ki Doçentlik 

yabancı dil sınavını bile Arapça‟dan geçmiştim. 

Amasya İmam Hatip Okulu‟na belirttiğim gibi 1968 yılının Eylül ayında başladım. O günlerde 15 

yaşlarında idim. Normalde öğrenciler 11, 12 yaşlarında ortaokula başlarken ben ilkokuldan sonra dört yıl 

ara vererek 15 yaşında 4 yıllık İmam Hatip Okulu‟nun orta kısmına başladım. Beni rahatlatan konu ise 

11, 12 yaşlarında öğrenciler de olmasına rağmen sınıfımızdaki ve okulumuzdaki öğrencilerin önemli bir 

kısmının benim yaşlarımda olmasıydı. Dersler başladıktan sonra özellikle Arapça ve diğer dînî konulu 

derslerin bana çok basit geldiğini farkettim. Hiç kopmasam da tekrar biraz ara verdiğim kitap okuma 

sevdasına geri döndüm. Çevreden temin edebildiğim kitapların yanında üye olduğum kütüphaneden de 

aldığım kitapları büyük bir açlıkla okumaya başladım. Artık okumak için temin ettiğim kitapları okula 

da getiriyor, ders aralarında bazen de bana pek basit gelen derslerde masanın altında okumaya çalışıyor-

dum. Bütün derslerim çok iyi olduğu için bazı hocalar buna göz yumsa da bazılarından azar işittiğim de 

oluyordu. Böylece dört yılı yani orta kısmı tamamladım. Lise kısmı ise üç yıldı, bazı arkadaşlar orta kı-

sımdan mezun olup ayrıldılar bazıları da benim gibi devam ettiler. Lise kısmında yine çok iyi bir öğren-

ciydim; sürekli okuyor; şiirler, hikayeler yazıyor (hiç unutmam, tenefüste yazdığım bir şiir okulda birin-

ci seçilmişti), bunları okulun çıkardığı edebiyat dergisinde yayınlıyordum. O günlerde revaçta olan ve 

ildeki diğer okullarla yapılan münâzara ve bilgi yarışmalarında grup başkanı olarak okulumu temsil edi-

yordum. Altı yıllık İmam Hatip Okulu öğrenciliğim sırasında Doğu ve Batı klasiklerinin hemen hepsini 

okumuş; bizim edebiyatımızın kalburüstü kitaplarını da bitirmiş; şiir, tarih, felsefe, deneme vb. türdeki 

birçok kitapla da haşır-neşir olmuştum. Bu arada kütüphanemi de zenginleştirmeye çalışıyordum. Maddi 

durumumuz pek iyi olmadığı için yazları tuğla fabrikasında veya farklı işlerde çalışıp kazandığım para-

nın bir kısmıyla ilgilendiğim kitapları alıyor bir kısmıyla da merak ettiğim tatil beldelerini geziyordum. 

Kitap okumanın yanında sinemaya gitmek (özellikle yabancı filmler) ve gezmek de hobilerim arasın-

daydı. 1970‟li yılların başında, adları bilinen fakat bugünkü anlamda pek de tanınmış olmayan “Antalya, 

Alanya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme” gibi tatil yörelerini de imkan yaratıp yerine göre otostop 

yapıp gezmiştim. Belirttiğim gibi notlarım çok yüksekti, o günlerin şartlarında yönetmelikteki bir mad-
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deye göre bulunduğunuz sınıftaki notlarınız 10 üzerinden 8 veya üzeri olursa bir üst sınıfın sınavına 

girmeye hak kazanıyordunuz. Buna İmam Hatip literatüründe “altıdan yediyi vermek” deniyordu. Altın-

cı yani sondan bir önceki sınıfta benim not ortalamam 10 üzerinden 9.6 idi, böylece bu imkandan fayda-

lanmaya hak kazandım. Fakat Amasya İmam Hatip Okulu‟nda son sınıf yani yedinci sınıf yoktu, buna 

bir çare aradık ve bir arkadaşımızın (Necmi Eraslan) babasının yardımıyla bizden daha eski olan Çorum 

İmam Hatip Okulu‟na, son sınıfın imtihanlarına girmek üzere başvurduk ve kabul edildik. Bu durumda 

olan ve Amasya İmam Hatip Okulu‟ndan giden 9 kişi idik. Çorum İmam Hatip Okulu ve çevredeki (To-

kat, Samsun gibi) diğer İmam Hatip Okullarından gelenlerle beraber aynı hakkı kazanan öğrenci sayısı 

52 olmuştu. Bu 52 arkadaşla beraber 1974 yılının Mayıs ayının sonunda altıncı sınıfı bitirmiştik ve Hazi-

ran ayının başında da bir üst sınıfın imtihanlarına girecektik. Bir ay sürecek bu imtihanda hiç görmedi-

ğimiz yedinci sınıfın derslerinin (hatırladığım kadarıyla 18 civarında ders idi) sınavlarına girdik. Has-

belkader bu 52 öğrenci içinden Haziran ayında biri Samsun‟dan gelen bir arkadaş olmak üzere iki kişi 

mezun olduk ki bu iki kişiden birisi de bendeniz idim. Yani yedi yıllık okulu altı yılda bitirmiştim. Diğer 

arkadaşlar ikmâle (bütünlemeye) kalarak çoğu Eylül ayında ve bir kısmı da daha sonraki yılda mezun 

oldular. Haziran ayının sonunda da Üniversite sınavına girdim. O günlerin ortamında İmam Hatip Okulu 

mezunlarını sadece Erzurum Atatürk Üniversitesi kabul ediyordu, diğer üniversiteler ise bu öğrencilere 

kapılarını kapatmışlardı. Yine o zamanki sisteme göre ancak puanınız geldikten sonra tercih yapıyordu-

nuz. Üniversitelerin boş kontenjanları ise radyodan ilan ediliyordu. Beklediğimin de üzerinde çok güzel 

bir puanım gelmişti. Puanım Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‟nin o zamanki taban puanı-

nın 40 puan kadar üzerindeydi fakat belirttiğim gibi bizleri Atatürk Üniversitesi‟nden başkası kabul et-

miyordu. Atatürk Üniversitesi‟nin Tıp Fakültesi hariç hemen bütün bölümlerine puanım yetiyordu buna 

rağmen çok sevdiğim için Edebiyat Fakültesi‟nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‟ne kayıt yaptırdım. 

1974 yılının Eylül ayında 21 yaşında (ilkokuldan sonra ara verdiğim dört yıl nedeniyle) Atatürk 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‟nde üniversite öğrenimine başladım. İlk 

iki ay hevesle derslere devam ettim. O günlerde siyasi ortamın gerginliğinden dolayı üniversiteler devam 

konusunda pek sıkı davranmazlardı. Ben de iki ay kadar sonra, maddi durumumuzun pek de iyi olma-

masından dolayı memlekete döndüm ve farklı işlerde çalışmaya başladım. Dört yıl boyunca son sınıftaki 

tez ve bitirme sınavı için kaldığım üç ayın dışında derslere hemen hiç devam etmedim, sadece sınav dö-

nemlerinde sınavlara gidip zamanında yani dört yılın sonunda 1978 yılının Haziran ayında mezun ol-

dum. Öğrencilerin zorlandığı dersler olan Osmanlıca ve eski metinlere dayalı derslerde Osmanlıca, 

Arapça (medrese usulüyle Arapça öğrendiğim için) ve Farsça ( o zamanın sistemine göre İmam Hatip 

Okulu‟nda iyi derecede Farsça dersi de almıştık) birikimim olduğu için hiç zorlanmadım. Yalnız dil 

derslerini pek sevemedim ve onlardan bir kısmını orta seviyede notlarla bir kısmını da ucu ucuna geç-

tim. Devamla ilgili şu anımı hiç unutamam: Yeni Türk Edebiyatı derslerinden birinden aldığım çok yük-

sek bir not üzerine rahmetli Prof. Dr. Kaya Bilgegil hocamızın beni arattığını ancak sınav döneminde 

haber aldım. Odasına gittiğimde, beni derslerde hiç görmediğini fakat çok güzel notlar aldığımı görünce 

şaşırdığını, hatta sınav kağıtlarında kendi istediği bilgilerin üstünde bilgilerle karşılaştığını söyledi. 

“Evlâdım” diye başladığı o klasik üslubuyla, bana biraz kızdığını söyleyerek derslere devam etmem ko-

nusundaki tavsiyelerini de sıraladı. Belirttiğim gibi maddi imkansızlıklar yüzünden üniversitede derslere 

devam edemiyordum. Bu dört yıl boyunca taksi yazıhanesinde gece katipliği yapmak, kahvehane çalış-

tırmak, pazarlarda karpuz satmak da aralarında olmak üzere birçok işte çalıştım. Ancak bu kadar meşga-

lenin arasında bile okumaktan hiç kopmadım. Özellikle taksi yazıhanesinde telefonun başında gece ka-

tipliği yaptığım sırada bunu fırsat olarak değerlendirdim ve haddinden fazla kitap okudum. 

1978 yılının Haziran ayında üniversiteden mezun olduktan sonra, herkes hemen akabinde en geç 

Eylül ayında öğretmen olarak atandığı halde şanssızlık bu ya dosyam kaybolduğu için atanamadım. An-

cak 1979 yılının Mart ayında atanabildim. Bu aradaki dokuz aylık zamanda yine farklı işlerde çalıştım. 

O günlerde babam bir taksi yazıhanesi açmıştı ve Amasya ile Suluova-Merzifon arasında taksi-dolmuş 

çalıştırıyordu. Bu taksi yazıhanesinde 1979 yılının Mart ayında atanana kadar gelip giden taksilerin ka-

yıtlarını tutup aynı zamanda da yolcu toplamak için simsarlık (bir nevi değnekçilik) yaptım. O günlerde 

boşta kalan hiçbir üniversite mezunu pek yok gibi idi. O yılların şartlarında bir üniversite mezununun 

değnekçilik yapması garip karşılansa da yine ekmek parası kazanmak için bu işimi atanana kadar sür-
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dürdüm. 1979 yılının Mart ayında Adana Erkek Lisesi‟ne öğretmen olarak atandım. Adana Erkek Lisesi 

çok eski ve köklü bir okuldu, buradan birçok meşhur kişi mezun olmuştu. Yılmaz Güney ile şair ve film 

sanatçısı Nihat Ziyalan‟ın da buradan mezun olduğu anlatılıyordu. Siyasetin ve anarşinin en yüksek se-

viyeye ulaştığı yıllardı. Görev yaptığım okul üç binden fazla öğrenciye, 200 civarında da öğretmene sa-

hipti. Anarşi kol geziyordu. Okulun öğretmenlerinin çoğu ve yine öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sol 

görüşe sahipti. Hocaların tespitlerine göre okulda 16 sol fraksiyon vardı. Her an bir olayın olmasından 

endişe duyularak okulun bahçesinde panzerler kol geziyordu. Göreve başlamamdan bir ay sonra şimdi 

soyadı aklıma gelmeyen İsmail adlı Sivaslı bir edebiyat öğretmeni, ondan 15 gün kadar sonra da lise bi-

rinci sınıf öğrencisi 15 yaşında bir kız olan (adı Erkek Lisesi olmasına rağmen o yıllarda kız öğrenciler 

de alınmaya başlanmıştı) Saynur Evren okulun önünde öldürüldü. Ben bir süre Adana‟da otellerde kal-

dım, Adana‟da siyasi ortam çok kızıştığı için, benden önce göreve atanmış olan ve Mersin‟de öğretmen-

lik yapan üniversiteden sınıf arkadaşım Eskişehirli Zeki İlhan ve üniversitede bizden bir dönem sonra 

olan, o da benim gibi üniversiteye pek devam etmeyen ve Mersin‟de Zirai Donatım Kurumu‟nda memur 

olarak çalışan Mustafa Işık‟ın birlikte kaldıkları eve onların teklifleriyle geçtim. Derslerim öğleden son-

ra olduğu için her gün TOK Firması otobüsleri ile Mersin-Adana arasındaki 67 kilometre yolu gidip gel-

dim. Mersin‟e taşınmamın iki nedeni vardı: Birincisi Adana‟nın meşhur Yağ Camii‟nde beni Cuma na-

mazından çıkarken gören öğrencilerin beni öldürmekle tehdit etmeleri; ikincisi ise bitişiğimizdeki Yapı 

Meslek Lisesi‟nin bekar öğretmenler lojmanında kalan altı ülkücü öğretmenin bir gece baskınıyla öldü-

rülmesiydi. Ben de birkaç defa bu pansiyonda kalmıştım. Bu şartlar altında 1980 yılının Ocak ayına ka-

dar burada görev yaptım. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı‟nda çalışan birinin (ki o kişi bakanlıkta ha-

deme olarak görev yapıyordu) vasıtasıyla memleketim olan Amasya‟ya tayinimi aldırdım. O günlerde 

işler böyle yürüyordu, siyasi bir tanıdığınız varsa işler çok kolaylaşıyordu. 1980 yılının ocak ayından 

1986 yılının Temmuz ayına kadar Amasya Lisesi‟nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptım. Amasya 

Lisesi‟ndeki görevim sırasında da bazı siyasi olaylar olmuştu fakat bunlar Adana‟daki kadar şiddetli de-

ğildi. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra da (bu darbe için olumlu ve olumsuz birçok değerlendirmeler ya-

pılmıştır ve hâlen de yapılmaktadır) bu hadiseler kesilmiş, ülke nispeten rahatlamıştı. Öğretmen olarak 

görev yaptığım yıllarda da okumayı hiç bırakmadım, okumadığım gün geçmiyordu. O günlerde iki eniş-

temden birisi Gazi Üniversitesi‟nde diğeri de Orta Doğu Üniversitesi‟nde görev yapıyorlardı ve sürekli 

beni de akademisyenlik için teşvik ediyorlardı. “Bu kadar birikimin boşa gidiyor, üniversitede senin se-

viyende olmayan birçok insan var” şeklinde bir nevi gaz da veriyorlardı. Ben de, “üniversiteden mezun 

olmamın üzerinden çok zaman geçti, yaşım ilerledi” ve buna benzer bahanelerle durumu savuşturuyor-

dum. Ancak bu durum aklımın bir kenarına yerleşmişti ve ikna olmaya da başlamıştım. 1985 yılının 

Ağustos ayında tatil için otobüsle Kuşadası‟na giderken Milliyet gazetesinde tesadüfen bir ilan gördüm, 

Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‟nde Yüksek Lisans programı açılacaktı. Bu te-

sadüfü bir tevafuk ve iyiye yormak gereken bir işaret olarak algıladım. Tatilden dönünce sınav için baş-

vurdum, sınava benimle beraber 18 kişi başvurmuştu, nihayetinde sınavı ilk sıralarda kazandım, sonuçta 

benimle beraber 9 kişi yüksek lisans programına kabul edilmişti. Görev yaptığım Amasya Lisesi müdürü 

Süleyman Aksoy Bey‟e durumu anlattım, o da çok anlayışlı davranarak lisedeki programımı kendime 

göre ayarlayabileceğimi ve hiç problem yaşamadan derslere devam edebileceğimi söyledi. Bunun üzeri-

ne gerekli ayarlamaları yaparak yüksek lisans dersleri için Amasya‟dan Sivas‟a gidip gelmeye başladım. 

Birinci dönem dersleri bittikten ve hocalar öğrencileri tanıdıktan sonra bu defa yeni açılmış olan bu bö-

lüme Araştırma Görevlisi alımı için ilan verdiler. İlana 9 kişi başvurduk, üç kişi alınacaktı. Bu üç kişiden 

ikisi ayan beyan belli idi ve bu durumu kimseden de saklamıyorlardı. Üçüncü kişi ise belli değildi ama 

hocaların yine kendi kafalarında birileri olduğunu seziyorduk. Daha sonra öğrendiğimize göre o iki kişi-

nin alımı için belgeler hemen problemsiz olarak imzalanmış, üçüncü kişi için ise hocalar arasında tartış-

ma çıkmış. Son durumda dışardan gelen hocanın da istek ve tavsiyesiyle sınav kağıtları tekrar değerlen-

dirilmiş ve en iyi sınav kağıdının sahibinin alınması kararlaştırılmış. Bu durumda benim sınav kağıdım 

en yüksek puanı almış, hesapta olmadığım hâlde sınavı üçüncü kişi olarak ben kazanmışım yani amiya-

ne tabirle piyangodan çıkmışım. Allah‟ın lütfu ile haksızlık yenilmiş ve hak kazanmış ki bu durumu bü-

tün hayatım boyunca birçok hadisede gördüm; başta olumsuz bazı durumlar ve engellemeler olsa da so-

nuçta hakkın ve doğrunun kazandığına, adaletin yerini bulduğuna çok kez şahit oldum. 
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11 Temmuz 1986 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü‟nde Araştırma Görevlisi olarak resmen göreve başladım. 1987 yılında “Sâmî‟nin Âsafnâme Mes-

nevisi” adlı tezle Yüksek Lisansımı tamamladım. O günlerde bir yönetmeliğe göre bulunduğunuz üniversi-

tede Doktora programı yoksa başka bir üniversiteye doktora için sınavsız olarak gönderiliyordunuz. Be-

nimle beraber Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan iki arkadaş adı geçen yönetmelik uyarınca İstanbul‟a 

Marmara Üniversitesi‟ne sınavsız olarak Doktora yapmak için gönderildiler. Bütün ısrarlarıma rağmen o 

zamanki dekan Zeki Bey beni göndermedi. Hiçbir gerekçe göstermeden ki aslında tek gerekçe onların kad-

roya alınırken de görüldüğü gibi farklı muamele görmeleriydi, beni göndermemekte ısrar etti. Bu durumda 

ne yapabileceğimi söylediğimde, “sen herhangi bir üniversitede doktora programını kazan, ancak o şekilde 

gönderebilirim” dedi. Ben de bunun üzerine Gazi Üniversitesi‟nde açılan Doktora programına başvurdum. 

Sınava “Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Halk Edebiyatı” anabilim dallarından 50 

civarında arkadaş başvurmuştu, hem yabancı dil (Fransızca) hem de bilim sınavında yüksek notlar alarak 

Doktora programına kabul edildim. Ancak Eski Türk Edebiyatı programında sadece Ali Fuat Bilkan ile 

bendeniz sınavı kazandığımdan bu defa iki kişi ile ders yapılmaz, diyerek bizi başka programlara kaydır-

mayı teklif ettiler. Hocalar, o günlerde Gazi Üniversitesi‟nde Araştırma Görevlisi olarak bulunan Ali Fuat 

Bilkan‟ı tanıyorlar ama beni ilk defa görüyorlardı. Sonunda Ali Fuat Bilkan‟ın ısrarları ve araya adam 

sokması ile iki kişi de olsak bizi Eski Türk Edebiyatı programına devam ettirmeyi kabul ettiler. Sivas‟a dö-

nüp dekanımız Zeki Bey‟e sınavı kazandığımı belgeleriyle beraber gösterip dersleri izleyebilmem için haf-

tada üç gün Ankara‟ya gönderilmem konusunda izin vermesini istedim. Bu defa yine “hayır ben sana haf-

tada üç gün için izin veremem, her dönem için üç ay izin veriyorum, ancak bu şekilde gidebilirsin” dedi. 

Ben de mecburen kabul ettim, ancak bu durumun olumsuz tarafı üç ay izin aldığımda maaşımın üçte biri-

nin kesilecek olmasıydı. Sonuçta bu şekilde anlaştık daha doğrusu başka çarem olmadığından bu mantıksız 

ve anlamsız anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldım. Benimle beraber Araştırma Görevlisi olarak göreve 

başlayan diğer iki arkadaşa yapılan farklı muameleyle ki aslında onların bu durumda hiç dahli ve suçu yok-

tu, bana yapılan bu haksız muameleyi hiç unutmadım (Hak doğrunun yardımcısıdır derler ya, bendeniz o 

iki arkadaştan dört yıl önce doktoramı bitirdim ve onlardan çok önce de profesör oldum). Eski Türk Edebi-

yatı derslerimizi Prof. Dr. İsmail Ünver, Yrd. Doç. Dr. rahmetli Abdülkerim Abdulkadiroğlu ve Yrd. Doç. 

Dr. Cemal Kurnaz‟dan almıştık. 18 kişiden ben dahil sadece 6 kişi dersleri zamanında tamamlayabildi, di-

ğerleri ders dönemini uzattılar. Sıra Doktora Tezi‟ne gelmişti. Ali Fuat Bilkan, rahmetli hocam Prof. Dr. 

İsmail Ünver ile görüşmüş ve doktora tezi olarak Nâbî‟yi çalışması konusunda anlaşmışlardı. O günlerde 

doktorada Eski Türk Edebiyatı derslerimize giren iki hoca Yrd. Doç. Dr. seviyesinde olduğu için Eski Türk 

Edebiyatı alanında bana doktora yaptıracak hoca bulunamadı. Bunun üzerine ben de halk edebiyatı hocası 

olan Prof. Dr. Abdurrahman Güzel‟e başvurdum ve kendisine doktorada “Sûrnâmeler”i çalışmak istediği-

mi, eğer uygun görürse kendisinin danışmanlığında bu konuda Doktora Tezi çalışması yapmak istediğimi 

söyledim. Abdurrahman Bey, bu çalışmada neler yapacağımı sordu, ben de ayrıntılarıyla anlattım, pek de-

taya inmeden yani pek de sorgulamadan kabul etti ve hemen çalışmaya başla, tamamlayınca getirirsin, de-

di. Ben de hemen bu konuda gerekli malzemeyi ve çalışacağım eserlerin metinlerini temin ederek çok hızlı 

bir şekilde çalışmaya başladım. Arada sırada kendisini telefonla arıyor, çalışmamın seyri hakkında bilgi ve-

riyordum, Abdurrahman Hoca verdiğim bu bilgilerle yetinip, defalarca tezimin kontrolünü teklif ettiğim 

halde, vakti olmadığını belirterek çalışmaya devam etmemi söyledi. 14 ay gibi kısa bir zamanda 900 sayfa-

lık doktora tezimi tamamladım. Ankara‟ya gidip hocaya teslim ettim. Tamam, ben kontrol edip sana haber 

veririm dedi. Aradan altı ay kadar bir zaman geçti, hocadan ses seda çıkmadı. O günlerde bölümümüzde 

Yrd. Doç. Dr. kadrosu açılacaktı, Ankara‟ya gittim ve hocaya, bir ay kadar sonra kadro açılacak, ne yapa-

bilirim dedim. Bunun üzerine altı aydır kapağını hiç açmadığını tahmin ettiğim, masasının üzerinde bırak-

tığım gibi duran tezimi göstererek, tamam güzel bir tez olmuş, sana 15 gün sonraya savunma tarihi veriyo-

rum, gerekli hazırlıkları yap ve tezini enstitüye teslim et, dedi. Kendisi o günlerde Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu, bundan dolayı işlemleri hızlandıracağını da 

söylemişti. Hocanın dediği vechile 15 gün sonra tez savunmasına girdim, başarılı oldum ve doktora diplo-

masını aldım. Abdurrahman Güzel Hoca‟nın tezimle fazla ilgilenmemesine rağmen son durumdaki baba-

can tavrı ne yalan söyleyeyim beni hoşnut etmiş ve açılan kadro için de bu durum işime yaramıştı. Hemen 

üniversiteme dönüp açılan ilana başvurumu yaptım. 
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Yardımcı doçentlik için o günlerde ayrıca bir yabancı dil sınavı yapılıyordu. Fransızca‟dan girdiğim 

bu yabancı dil sınavında bölüm başkanımız Prof. Dr. Turgut Karacan‟ın yabancı dil sınavını kazanmamam 

için çevirdiği oyunlar, o günlerde bölümde bulunan herkesçe malumdur, bu oyunların neler olduğunun ay-

rıntısına girmek istemiyorum, Allah taksiratını affetsin. Neyse, 1991 yılında bölümde Yrd. Doç. Dr. olarak 

göreve başladım. Bu arada Arapça‟dan doçentlik yabancı dil sınavını geçmiş; 6 kitap, 30 civarında da ma-

kale yayınlamıştım. Bölüm başkanı Prof. Dr. Turgut Karacan‟a haber vermeden Doçentlik sınavına baş-

vurdum. Çünkü adım gibi biliyordum ki haber versem buna razı olmayacak hatta engellemeye çalışacaktı. 

Doçentlik dosyam Prof. Dr. Tunca Kortantamer, Prof. Dr. Orhan Bilgin, Prof. Dr. Coşkun Ak, Prof. Dr. 

Kemal Yavuz ve ne tesadüftür ki Prof. Dr. Turgut Karacan‟a gönderilmişti. O dönemdeki sisteme göre, 

bugünkü gibi önce yayınlar değerlendirilip bunun neticesinde eğer uygun görülürse sözlü sınava çağırma 

diye bir yöntem söz konusu değildi. Dosya beş profesöre gönderiliyor, daha sonra da belirlenen günde ya-

yınların değerlendirilmesi ve sözlü sınav aynı anda yapılıyordu. Doçentlik sınavına 1994 yılının ekim ayı-

nın 4‟ünde girdim. Aynı gün benimle beraber şimdiki YÖK başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç da 

doçentlik sınavına girecekti. Yekta Bey‟in de sınav için tereddüdleri vardı, hangi sebebe mebni olduğunu 

bilemediğim tarzda bana “eğer sen geçersen ben de geçerim fakat eğer seni bırakırlarsa beni de kesin bıra-

kırlar” dedi. Sınava önce ben girdim. Sorulan nazari soruları elden geldiğince cevaplandırdım, hatta sınav-

da adettir, bir eski metin sorulur ve adayın metne hazırlanması için 15, 20 dakika süre de verilir. Tabi ben 

durumu bilmediğimden metni alır almaz okumaya başladım, jüri başkanı olan rahmetli Prof. Dr. Tunca 

Kortantamer hoca, beni ikaz ederek üzerinde biraz çalışmamı söyledi, onlar sohbet ederken ben metne bir 

göz gezdirdim ve 10 dakika sonra, tamam hocam başlayabilirim, dedim. Metni okuyup şerhini yaptım, me-

tinle ilgili sordukları soruları da cevaplandırdım. Hocam, sınavın bittiğini ve çıkabileceğimi söyledi. Jüri-

deki hocalardan birinin (adı bende saklı) daha sonra bana anlattığına göre ben çıktıktan sonra, Prof. Dr. 

Turgut Karacan‟ın bana doçentlik ünvanı verilmemesi konusunda ısrarları olmuş, sebebini sorduklarında 

da “kendisinden izin almadığımı, doktorayı tamamlamamdan kısa bir süre sonra (ikibuçuk yıl kadar sonra) 

doçentliğe başvurduğumu, daha genç olduğumu ve biraz pişmem gerektiğini” gerekçe göstermiş. Bunun 

üzerine beni tekrar sınav odasına çağırarak yaşımı sordular (tabi o zaman saçlarım şimdiki gibi değildi, 

simsiyahtı ve yaşımdan daha genç gösteriyordum), ben de 41 olduğunu söyledim. Bu şekilde doğal olarak 

Turgut Karacan‟ın elinden “genç olduğum” argumanı da alınmıştı. Bu arada benimle birlikte doçentlik sı-

navına giren Yekta Saraç‟ın o günlerde 30 yaşında olduğunu da belirtmeliyim. Tekrar dışarı çıktım, diğer 

hocalar kesinlikle doçentliği hak ettiğim konusunda hemfikir iken Turgut Karacan‟ın itirazları yine devam 

etmiş, rahmetli Tunca Hoca, “adayın yayınları buradaki iki profesörün toplam yayınından daha fazla ve 

doyurucu, özellikle mu„ammâ konusunda yazdıkları bizlerin özellikle şahsen benim içinden çıkamayaca-

ğım nitelikte yayınlar, üstelik sorduğumuz soruların hepsine büyük bir vukufla cevap verdi, eğer bu adayı 

doçentlik sınavından bırakırsak dışarı çıkıp kime ne anlatacağız” demesi üzerine biraz da baskı ve sitemle 

Turgut Karacan‟ı ikna etmişler. Neticede 5 olumlu oyla bana doçentliğimi vermişler. Hakkın yenilmesinin 

önünde bir duvar gibi duran Prof. Dr. Tunca Kortantamer hocayı burada bir kez daha rahmet ve minnetle 

anmayı bir borç telakki ediyorum. Bunları burada dile getirmemin nedeni şudur: Profesör olarak 20 yıldır 

doçentlik sınavlarına giriyorum, yirmi beş civarında adayın sınavında bulundum. Bu sınavlarda gördüğüm 

bazı uygulamalar ve tavırlar zaman zaman beni üzmüştür. Bilimde siyasetin, adam kayırmanın, şahsi çe-

kişmelerin yeri olmaması; bu kişi filanın adamıdır, mantığıyla hadiselere yaklaşılmaması; adamına göre 

muamele edilmemesi; objektif bir bilimsel değerlendirme yapılması; hakkın teslim edilmesi ve kimsenin 

hakkının yenilmemesi vb. hususlar genel olarak ilim dünyasının ve özellikle bizim branşımızın daha da ile-

riye gitmesi adına samimi temennilerimdir. 

Belirttiğim gibi bazı hoş olmayan durumlar çerçevesinde de olsa 1994 yılında Allah‟ın lütfu ve ihsa-

nıyla ayrıca hakkımı teslim eden kadirşinas hocaların sağduyusuyla doçent ünvanını aldım. Bu nahoş du-

rumları gördükten sonra bilimsel çalışmalarıma ve öğrenci yetiştirmeye daha üstün bir heyecanla devam et-

tim. 4 Ekim 1999 tarihinde doçentlikteki bekleme sürem dolmuş ve profesörlük zamanım gelmişti. Bunun 

için üniversiteye başvurdum, başvurum kabul edildi ve ilana çıkıldı. Ancak burada da bazı olumsuz tavır-

larla karşılaştım. Bugünlerde yani doçentliğimin son günlerinde Cumhuriyet Üniversitesi‟nde Sağlık Bi-

limleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler‟de en fazla esere sahip olan bilim adamlarına bir ödül verileceği 

duyurulmuştu. Ben de Sosyal Bilimler alanında bu ödüle başvurdum. Başvurum kabul edildi ve Sosyal Bi-

limler alanında üniversitede en fazla yayına sahip olan bilim adamı olarak bu ödülün bana verileceği bildi-
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rildi. Ancak daha sonra öğrendiğime göre, birileri tarafından tamamen gerçeğin hilafı olarak, benim eserle-

rimin Arapça‟dan tercüme olduğu yalanı üniversite yönetiminin kulağına fısıldanmış. Onlar da bunu ger-

çek zannederek belki de işlerine öyle geldiği için ödül töreninden bir gün önce beni arayarak hiçbir gerekçe 

göstermeden ödül listesinden adımın çıkarıldığını söylediler. Bu ödül töreninde Fen ve Sağlık Bilimleri 

adına ödüller verildiği hâlde benim liste dışı bırakılmamdan dolayı Sosyal Bilimler‟de kimseye ödül veril-

medi. Gelelim asıl konuya: Profesörlük başvurularında hakemlik için usulen adaydan 10 profesörün ismi 

istenir, genellikle bunların ilk beşine bazen de duruma göre on kişilik listeden beş profesöre adayın dosyası 

hakemlik için gönderilir. Benden de 10 kişilik liste istendi, fakat ne gariptir ki verdiğim liste hiç kâle alın-

mamış ve benim dosyam bu 10 kişinin dışındaki 5 profesöre gönderilmiş. Dört profesörün raporu 15 gün 

içinde geldiği hâlde bir profesörün raporu (sonradan öğrendiğime göre bunun da kulağına birşeyler fısıl-

danmış) sürenin son günü olan 61. günde rektörlüğe ulaşmış. Sonradan bu raporları incelediğimde gördüm 

ki gelen beş raporun beşi de olumlu, hatta üç rapor övücü ve takdir edici cümlelerle düzenlenmişti. Ancak 

geciken raporla birlikte diğer bir rapor sahibi hakemin raporunda yine kafa karıştırıcı cümleler yer alıyordu, 

buna rağmen son cümleleri mecburen (adı bende saklı olan bu hakemler belki de olumsuz yazdıkları tak-

dirde dışarıya ne cevap vereceklerini düşünerek) olumlu olarak yazılmıştı. Yine daha sonra öğrendiğime 

göre üniversite yönetim kurulu dosyamı ve hakem raporlarını incelemek üzere toplandığında, beş hakem 

raporu da olumlu olduğu hâlde eserlerimin Arapça‟dan tercüme olduğu yolundaki daha önce yapılan fısıl-

damanın ve iki rapordaki özellikle yazıldığı belli olan kafa karıştırıcı cümlelerin bahanesiyle bana profesör-

lük kadrosunu verip vermemek konusunda birkaç saat tartışma yapılmış. Yönetim kurulunda bulunan İla-

hiyat Fakültesi dekanı ve İslami Edebiyat profesörü sayın Ali Yılmaz‟ın uzun süren ikna çabaları ve çalış-

malarımın söylendiği gibi Arapça‟dan tercümeyle kesin olarak ilgili olmadığı yolundaki beyanatlarıyla ve 

kurulda bulunan aklıselim sahibi birkaç profesörün oylarıyla sonunda bana istemeye istemeye profesör 

kadrosu verilmiş. O günler, 28 Şubat rüzgarının hızla estiği günlerdi. Arap ve Arapça kelimelerine (benim-

le ilgili kasıtlı olarak yalan bilgi veren kişinin amacına ulaşmasına yardımcı olacak şekilde) müthiş bir an-

tipatinin duyulduğu böyle bir zamanda, özellikle de benim fikrî yapım bilindiği için bu yönetim kurulunda 

şahsımla ilgili yapılan tartışmalar bugünden bakıldığında bir anlam ifade ediyor. Sonuçta dört aylık bir ge-

cikmeyle de olsa yine Allah‟ın yardımıyla 2000 yılının ocak ayının sonunda profesör kadrom verildi. O 

günlerde Rektör olan Prof. Dr. Ferit Koçoğlu‟na, yıllar sonra benim Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı 

olduğum dönemde akrabası olan bir öğrencinin durumunu sormak için yanıma geldiğinde bu hadiseleri ya-

ni ödül listesinden adımı çıkarma ve atanmam konusundaki tartışmaları sorduğumda başını öne eğerek bü-

yük bir mahcubiyetle “o günlerde öyle davranmamız gerekiyordu” cümlelerini sarfetmesini hiç unutamam. 

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, sonraki adıyla Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü‟nde tam 33 yıl yani ömrümün tam yarısı kadar bir sürede hizmet ettim. Bu hizmetle-

rim sırasında 16 yıl bölüm başkanı, bir dönem Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcısı, bir dönem 

Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü, birbuçuk yıl kadar da anlaşmalı olarak kabul ettiğim Edebiyat Fakül-

tesi dekanlığı görevinde bulundum. Bilimsel çalışmalarım arasında 43 kitabım, 70‟e yakın makale ve 

sempozyum bildirim bulunmaktadır. Birçok lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirdim. 16 

yıllık bölüm başkanlığım sırasında prensipler çerçevesinde bazı kuralları yerleştirmeye çalıştım. Yüksek 

Lisans, Doktora ve Araştırma Görevlisi alımı sınavlarında branşlara olan saygımdan ve o branştaki ar-

kadaşlarıma olan güvenimden dolayı kendi bilim dalım olan Eski Türk Edebiyatı bilim dalının dışında 

hiçbir bilim dalının sınavlarına girmedim ve müdahalede bulunmadım. Bu duruma bölümdeki bütün ar-

kadaşlar şahittir. Bölümde bulunduğum yıllar içerisinde mesai arkadaşlarımın çok fazla sevgi, saygı, 

yardım ve teşviklerini gördüm. Her ortamda olabilecek bazı küçük anlaşmazlıklar olsa da bütün mesai 

arkadaşlarıma en samimi ve kalbî minnet ve sevgilerimi iletiyorum. 33 yıl hizmet ettiğim ve emekli ol-

duğum üniversitemizden ayrılmanın hüznüyle, hocalığım sırasında bir şekilde diyaloğum olan bütün öğ-

rencilerime, hocalara ve yöneticilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Elbette bu hayat macerasında ya-

şanan her türlü sıkıntıda varlıklarıyla bana güç ve destek veren insanlar da olmuştur. Bunların başında, 

hayatımın her safhasında beni destekleyen; her problem yaşadığımda, sıkıntılı zamanlarımda yanımda 

bulunan; maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve şükür sebebim olan eşim ve çocuklarım 

gelmektedir. Bu değerli insanlara da hâsseten teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum.  

Allah‟a emanet olun, hoşça kalın. 
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Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora aşamasında öğrencisi olmaktan gurur duyduğum, kendisinden 

çok değerli ve önemli bilgilerin yanında çalışma disiplini, bilimsel etik, azim ve gayret, boş zaman 

geçirmeme, bilgiyi ve bilimsel malzemeyi paylaşma, alçakgönüllü olma vb. prensipler edindiğim 

muhterem hocam Prof. Dr. Mehmet Arslan geniş bir genel kültüre sahip olmasının yanında ilgi alanla-

rının çeşitliliği ile de tanınmakta ve bu yönleriyle bize ve genel olarak öğrencilerine ve genç bilim 

adamlarına örnek olmaktadır. Asıl branşı divan edebiyatı olmasına rağmen genel olarak Osmanlı kül-

türü, edebiyatı ve tarihi konularında da birçok esere imzasını atmıştır. Ülkemizde en fazla divan (13 

kadar) hazırlayan bilim adamı olan sayın hocam divan ve mesnevilerin yanında Osmanlı tarihiyle ilgi-

li birçok eser de yayımlamıştır. Osmanlı tarihi konusunda yayımlanması gereken yüzlerce eser oldu-

ğunu, bu konuda gördüğü boşluğu bizlerle sürekli paylaştığını ve öğrencilerini bu yola teşvik ettiğini 

belirtmeliyim. Çünkü hocaya göre Osmanlı kültürü bir bütündür; bunu tarih, edebiyat, kültür, folklor 

vb. dallara ayırmanın bizleri tembelliğe ve vurdumduymazlığa sürükleyeceği kanısındadır. Dolayısıy-

la kendisi de bize örnek olmak amacıyla bu boşluğu bir nebze de olsun doldurmak gayesiyle onlarca 

tarihî esere de imza atmıştır. Yazdıkları arasında edebiyat, tarih ve kültür konularının yanında dinî 

eserlere de diğer eserleri arasında yer veren hocamız bu konuda da kitaplar hazırlamıştır. Hatta bütün 

bunların ötesinde Argo Kitabı adıyla bir eser hazırlamıştır ki bu eser tahminlerin ötesinde onu en çok 

tanıtan eser olmuştur. Aşağıda sayın hocamın yayımlanmış 38 kitabını ve yayına hazır 5 kitabını muh-

tevalarıyla beraber basım tarihine göre son kitabından ilk kitabına doğru tanıtmaya çalışacağım.  

 

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN‟ın YayımlanmıĢ Kitapları:  

1. Türk Edebiyatı‟nda Manzum Mi„râc-nâme ve Mi„râciyyeler: Sivas Cumhuriyet Üniversi-

tesi Yayınları, Ankara 2019, büyük boy 2 cilt, 2040 s. 

Bu kitap sayın hocamızın yıllar süren bir mesaiden sonra hazırladığı önemli ve çok hacimli (2040 

sayfa) bir kitaptır. 2 cilt halinde hazırlanan bu kitabın başında Arap, Fars ve Türk edebiyatında miraçla 

ilgili eserlerin incelendiği geniş bir bölüm bulunuyor. Daha sonra miraç hadisesinin dinî yönünü ve 

mi„râc-nâmelerde bu konunun nasıl işlendiğini anlatan yine ayrıntılı bir bölümle karşılaşıyoruz. Kitabın 

önemli taraflarından birisi de Mi„râciyyeler ile İlgili Bazı Tespitler ve Yanlış Bilgiler başlıklı bölümdür 

ki bu bölümde konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda görülen bazı yanlışlıklar düzeltilmiş, isabet-

li tespitler yapılmıştır. Örneğin bütün kaynaklarda Şeyyâd Hamza‟ya ait olarak gösterilen Mi„râc-

nâme‟nin aslında ona ait olmadığı delilleriyle ispat edilmiştir. Hocanın ifadesine göre bu kitap hazırla-

nırken 1200 civarında divan, 250 civarında mesnevî, 90 kadar mevlid, miraçla ilgili olabilecek 60 kadar 

muhtelif eser taranmış ve incelenmiştir. Kitabın metin kısmı beş ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm 

Müstakil Mi„râciye ve Mi„râc-nâmeler bölümüdür ki bu bölümde 21 müstakil mi„râciyenin metni yer 

alıyor. İkinci bölüm Divanlardaki Mi„râciyeler bölümüdür. Bu bölümde 92 şaire ait 105 adet manzume 

vardır. Üçüncü bölüm Mesnevîlerdeki Mi„râciyeler adlı üçüncü bölümde de 61 şaire ait 81 manzume bu-

lunuyor. Dördüncü bölüm Mevlidlerdeki Mi„râciyelerdir. Bu bölümde 39 şaire ait 40 manzume yer alı-

yor. Muhtelif Eserlerdeki Mi„râciyeler adlı beşinci bölümde siyer, hilye, regâibiyyye, menâsik-i hac vb. 

eserlerden tespit edilen 19 mi„râciyenin metni yer alıyor. Yine hocamızın tespitlerine göre bu kitaba alı-

nan ve tamamı aruz vezniyle yazılan mi„râc-nâme veya mi„râciyeler divan şiirinin nazım şekilleri olan 

mesnevî, kasîde, gazel, müstezâd, mütessa„, murabba„, terkîb-i bend, müseddes, tahmîs, muhammes, 

kıt„a gibi muhtelif nazım şekilleriyle yazılmışlardır. Kitapta 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 232 şaire ait 

                                                           
2  Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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toplam 265 manzume yer almaktadır. Kitaptaki toplam beyit sayısı 21.000 civarındadır. Kitabın sonunda 

mi„râc-nâmelerle ilgili çok ayrıntılı bir Kaynakça bölümü bulunmaktadır. 

 

2. Tayyâr-zâde Atâ - Târîh-i Enderûn‟un Tezkire Kısmı: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 

Sivas 2019, 754 s. 

Tayyâr-zâde Atâ‟nın Târîh-i Enderûn veya Târîh-i Atâ adlarıyla bilinen eseri 5 ciltten oluşmak-

tadır. Bu eserin ilk üç cildinde Osmanlı bürokratlarının, devlet adamlarının, bilim adamlarının ve bazı 

askerî sınıfların yetiştirildiği bir kurum olan enderunun, kuruluşundan kendi dönemine kadar bütün 

özellikleriyle ayrıntılı tarihi anlatılmaktadır. Bu eser 5 cilt olarak Prof. Dr. Mehmet Arslan tarafından 

daha önce yayımlanmıştı. Enderûn Târîhi‟nin 4 ve 5. ciltleri ise bir nevi tezkiredir. Daha doğrusu bu 

ciltler bir tezkireden çok bir şiir antolojisi hüviyetindedir. Bu ciltlerde padişahların, şehzadelerin ve 

ilgili padişah dönemindeki enderundan yetişen şairlerin şiirlerinden örnekler verilmektedir. Prof. Dr. 

Mehmet Arslan, adı geçen 4 ve 5. ciltleri tekrar ele almış, bu bir nevi tezkire özelliği taşıyan eserin 

yeniden düzenlemesini yapmış, eserin orijinalinde alfabetik olmayan şairler kısmını - bulunmasında 

kolaylık olması amacıyla - alfabetik olarak tertip etmiş, bazı önemsiz kısımları çıkarmış ve elinizdeki 

eseri ortaya koymuştur. Eserde Osman Gazi‟den başlayarak müellif Atâ‟nın kendi dönemine kadar 

olan şair padişah ve şehzadelerin şiirleri başta olmak üzere belirttiğimiz gibi bu padişahlar döneminde 

yetişen şairlerin şiirlerinden örnekler alınmıştır. Bazı şairlerin hayatlarıyla ilgili ve başka kaynaklarda 

yer almayan bilgiler de bu eserde yerini almıştır. Bazı şairlerin şiirlerinden bir beyit, bazılarınınkiler-

den ise 30 gazel alınmıştır yani alınan şiir sayılarında Atâ, bir ölçü belirlememiştir. Bir antolojik tez-

kire mahiyetinde olan bu eserde toplam 256 şairin şiirlerinden örnekler ve bazılarının da hayatları ve 

eserleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

 

3. Osmanlı PâdiĢahlarının Manzum Tarihçeleri Fihrist-i ġâhânlar: Cumhuriyet Üniversitesi 

Yayınları, Sivas 2019, 575 s. 

Fihrist-i Şâhânlar, Osmanlı padişahlarının tahta çıkış tarihlerini, saltanat sürelerini, saltanatları 

süresince yaptıkları işleri, kazandıkları zaferleri, aldıkları ülkeleri, kahramanlıklarını, vefat veya taht-

tan ayrılma tarihlerini, kendilerinden sonra hangi padişahın tahta çıktığını ve buna benzer niteliklerini 

birkaç beyit içerisinde anlatan manzum eserlerdir. Bu yönleriyle bunları küçük birer manzum tarih 

olarak değerlendirmek gerekir. Kitap şu şekilde 6 ana başlıktan oluşuyor: Fihrist-i Şâhân Geleneği, 

Fihrist-i Şâhân, Fihrist-i Şâhân Zeyli ve Fihrist-i Şâhân Benzeri Manzumeler Yazan Müellifler ve 

Manzumelerinin Özellikleri, Birkaç Beyit İçinde Padişah Adlarını Veren Şiirler, Fihrist-i Şâhânlara 

Göre Padişahlar, Fihrist-i Şâhânların Metinleri, Fihrist-i Şâhân Benzeri Manzumeler. Fihrist-i Şâhân-

ların Metinleri başlıklı bölümde tarihsel sıraya göre Hemdemî, Nisârî, Lebîb, Reşîd (Hüseyin Çelebi), 

Reşîd (Rüşdîzâde), Emîn, Vânî, Feyzî (Subhî-zâde), Sıhhatî, Sıdkî I, Sıdkî II, Safâyî, Nazîr, Mülhemî, 

Mehmed Nazîf, Hâdî, Feyzî, Ca„ferî, Ahmed Hamdî, Sa„îdü‟l-Âmidî, Rızâ, Abdülcelîl Remzî, Nazîf, 

Müskakim-zâde, Ulvî, Münîf, Şâkir Şevket, Hâfız Zühdî, Ziyâ Paşa, Ali Ferruh, Münîf Paşa, Muhyî, 

Hâfız Abdullatîf, Müellifi Bilinmeyen Zeyl olmak üzere 34 şairin Fihrist-i Şâhân‟ı; Fihrist-i Şâhân 

Benzeri Manzumeler başlığı altında da Abdî, Hasırcı-zâde Hâfız, Azmî-zâde Hâletî, Mahmud Nedim 

Paşa, Mehmed Celâl, Mehmed Cemîl, İbrâhim Hilmî, Hanyalı Nûrî, Tâlibî-i Kefevî olmak üzere 9 şa-

irin manzumesi yer alıyor. Eserin sonunda da ayrıntılı bir kaynakça bulunmaktadır. 

 

4. Enderunlu Âkif - Mir„ât-ı ġi„r (Enderun ġairleri Tezkiresi): Kitabevi Yayınları, İstanbul 

2018, 132 s. 

Asıl adı Mehmed Âkif olan, şiirlerinde Âkif mahlasını kullanan ve Enderunlu Mehmed Âkif ya 

da Mîrâlem Mehmed Beyzâde Âkif olarak tanınan, bu Mir„ât-ı Şi„r adlı tezkirenin müellifi Âkif‟in 

doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Âkif‟in Mir‟ât-ı Şi„r adlı tezkiresi 1211 (1796) yılında ya-

zılmıştır. Mir‟ât-ı Şi„r tamlaması ebced hesabıyla eserin yazıldığı tarih olan 1211 (1796) tarihini ver-

mektedir. Kendisi de enderundan yetişen Âkif, bu tezkiresinde kendisi de dahil olmak üzere enderun-

dan yetişen 24 şairin biyografisini veriyor. Bu tezkire emsalleri arasında dilinin ve üslubunun ağırlığı 

ile dikkatleri çekmektedir. Kitap, tezkirenin tespit edilen dört nüshası esas alınarak hazırlanmıştır. Bu 
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eserin kitapta (M) harfiyle gösterilen Milli Kütüphane nüshası Faik Reşad tarafından istinsah edilmiş-

tir, diğerlerinden daha kısadır ve bazı tasarruflar ve farklılıklar vardır. Dolayısıyla bu nüsha ayrı bir 

nüsha olarak değerlendirilmiş ve onun metni de ayrıca kitabın sonuna konulmuştur. Eser taranskripsi-

yonlu olarak hazırlanmıştır. 

 

5. ġemseddîn Sivâsî - Menâkıb-ı Çehâr-yâr-ı Güzîn: Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas 2017, 

930 s. 

Sivas‟ın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden birisi olan ve 1520-1597 yılları arasında yaşayan 

Şemseddîn Sivâsî‟nin tespit edilebilen 24 eserinden birisi de İslam‟ın ilk dört halifesinin menkıbeleri-

nin anlatıldığı Menâkıb-ı Çehâr-yâr-ı Güzîn adlı mensur eseridir. Bu eser Şemseddîn Sivâsî‟nin en 

çok okunan ve en hacimli eseridir. Kitabın başında Şemseddîn Sivâsî ve bu eseri üzerine değerlendir-

meler bulunuyor. Bu eserde kitabın ismine bakılarak yalnızca dört halife ile ilgili menkıbelerin anla-

tıldığı düşünülebilir ancak eserde dört halife ile birlikte aşere-i mübeşşere, ehl-i beyt mensupları özel-

likle Hz. Fatıma ve Hz. Hasan ile Hüseyin, ayrıca diğer bazı sahâbelerle ilgili menkıbelere de yer ve-

rilmiştir. Kitap 12 ana bölümden ve 412 menkıbeden oluşmaktadır. Bu hacimli eser hocamız tarafın-

dan belediyenin isteği doğrultusunda transkripsiyonsuz olarak yayımlanmıştır. 

 

6. Eski Türk Edebiyatı 1. Sınıf Ders Notları: Asitan Yayınları, İstanbul 2019, 156 s. 

Değerli hocam Prof. Dr. Mehmet Arslan‟ın yıllardır verdiği 1. Sınıf Eski Türk Edebiyatı dersi 

notlarının kitaplaştırılmış şeklidir. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde gazelden terkîb ve 

tercî„-i bende kadar divan şiirinde kullanılan 31 nazım şekli anlatılmıştır. Devamında ise aruz konusu 

işlenmiştir. Burada aruz vezni ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra aruz vezni ile ilgili teknik bilgi-

ler ve aruz çözümlemeleri örnekleri kitaba alınmıştır. İkinci bölüm divan edebiyatındaki nazım ve ne-

sir türleri üzerinedir. Bu bölümde genel olarak türler hakkında bilgi verildikten sonra en çok kullanı-

lan 41 nazım ve nesir türü anlatılmıştır. 

 

7. Mehmed Celâl‟in Manzum Tarihleri: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015, 358 s. 

Mehmed Celâl, 1867-1912 yılları arasında yaşamış ve genç denebilecek bir yaşta 45 yaşında ve-

fat etmiştir. Çok genç vefat etmesine rağmen 64 eser bırakmıştır. Bu eserlerin içerisinde Osmanlı pa-

dişahları hakkında yazdığı 13 adet küçük manzum tarih önemli bir yer tutmaktadır. Aslında manzum 

olarak yazılan bu tarihlerin başında mensur mukaddimeler de yer alıyor. Bu manzum tarihlerde ilgili 

padişahın birçok özellikleri, gazaları, fetihleri veriliyor. Bu manzum tarihler Osman Gâzî, Orhan 

Gâzî, Murad Hüdâvendigar, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed, II. Murad, Fatih Sultan Mehmed, II. 

Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kânûnî Sultan Süleyman, II. Selim, III. Mehmed ve Sultan II. Abdul-

hamid adlarına yazılmışlardır. Bu 13 manzum tarihin toplam beyit sayısı 3195‟tir. 

 

8. ġemseddîn Sivâsî - Menâkıb-ı Ġmâm-ı A„zam: Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas 2015, 620 s. 

Şemseddîn Sivâsî, Sivas‟ın yetiştirdiği önemli bir bilim adamı ve mutasavıftır. 1520-1597 yılları 

arasında yaşamıştır. 24 civarında eserinden birisi de Menâkıb-ı İmâm-ı A„zam adlı mesnevî nazım şek-

liyle yazılmış eserdir. Bu eserde İmâm-ı A„zam Ebû Hanîfe‟nin menakıbı 11 bab hâlinde anlatılmak-

tadır. Kitabın başında Şemseddîn Sivâsî ve İmâm-ı A„zam hakkında bilgiler verilmiş, genel olarak 

menâkıb-nâmeler üzerinde durulmuş ve sonunda da 2913 beyitten oluşan eserin transkripsiyonsuz 

metni verilmiştir. 

 

9. Osmanlı Sadrazamları - Hadîkatü‟l-Vüzerâ ve Zeylleri: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2013, 

büyük boy 368 s. 

Bu kitap hocamızın Osmanlı tarihi ilgili önemli eserlerinden birisidir. Kitabın temeli Osmân-

zâde Tâ‟ib‟in Osmanlı sadrazamlarını anlattığı Hadîkatü‟l-Vüzerâ adlı esere dayanıyor. Daha sonraki 

yıllarda Hadîkatü‟l-Vüzerâ‟ya zeyller yazılmıştır. Kitapta Hadîkatü‟l-Vüzerâ ile birlikte bu zeyllerin 
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incelemeleri ve metinleri de veriliyor. Hadîkatü‟l-Vüzerâ‟da 93 sadrazamın; birinci zeyli olan 

Dilâver-zâde Ömer Vahîd Efendi‟nin zeylinde 13 sadrazamın; ikinci zeyli olan Mehmed Sa„îd‟in Gül-

i Zîbâ adlı eserinde 18 sadrazamın; üçüncü zeyli olan Ahmed Câvid‟in Verd-i Mutarrâ adlı eserinde 

24 sadrazamın; dördüncü zeyli olan Abduülfettâh Şefkat-i Bağdâdî‟nin eserinde 6 sadrazamın; beşinci 

zeyli olan Ahmed Rif„at‟ın Verdü‟l-Hadâ‟ik adlı eserinde 24 sadrazamın tercüme-i hâlleri anlatılıyor. 

Böylece kitapta toplam 178 sadrazamın hayat hikâyelerini, dönemlerini, görevlerini vb. diğer özellik-

lerini buluyoruz. Metin transkripsiyonlu olarak verilmiş ayrıca kitapta bulunan altı eserden her birinin 

sonuna ayrı ayrı indeks eklenmiştir. 

 

10. Sâkî-nâmeler: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2012, Büyük boy çift sütün 651 s. 

Osmanlı edebiyatının orijinal türlerinden olan sâkî-nâmeler içki meclisini; içkiyi (mey, şarap); 

içki dağıtan veya sunan güzeli (sâkî); meclisteki eğlenceleri; yemekleri ve mezeleri; mükeyyifleri (es-

rar, afyon, enfiye, tütün); hanende ve sazendeleri; sâkî, meclis, şarap, kadeh, mutrib ve nedimin özel-

liklerini; meclisin adabını, örf ve âdetlerini mecazlı, tasavvufi ya da gerçek anlamlarıyla anlatan edebî 

eserlerdir. Prof. Dr. Mehmet Arslan bu hacimli eserinde Sâkî ve Sâkî-nâme Kavramı, Sâkî-nâmelerin 

Târihî Gelişimi (Arap Edebiyatında Sâkî-nâmeler, Fars Edebiyatında Sâkî-nâmeler, Fars Edebiyatında 

Şarapla İlgili Şiirler ve Sâkî-nâme Yazan Şairler, Türk Şairlerinin Farsça Sâkî-nâmeleri), Evliya Çe-

lebi‟ye Göre 17. Yüzyılda Meyhâneciler, Küçük Sâkî-nâme Sözlüğü, Mesnevî Nazım Şekliyle Yazı-

lan Sâkî-nâmeler, Terkîb-i Bend Nazım Şekliyle Yazılan Sâkî-nâmeler, Tercî„-i Bend Nazım Şekliyle 

Yazılan Sâkî-nâmeler, Kasîde Nazım Şekliyle Yazılan Sâkî-nâmeler, Müsemmen Nazım Şekliyle Ya-

zılan Sâkî-nâmeler, Müseddes Nazım Şekliyle Yazılan Sâkî-nâmeler, Muhammes Nazım Şekliyle Ya-

zılan Sâkî-nâmeler, Müstezâd Nazım Şekliyle Yazılan Sâkî-nâme, Dörtlüklerden Oluşan Sâkî-

nâmeler, Müselles Şeklinde Sâkî-nâme, İçerisinde Sâkî-nâme Muhtevâlı Bölümler Bulunan Bazı 

Eserler, İçkinin Kötülüğünü Anlatan Sâkî-nâme Muhtevâlı Bazı Manzumeler, Divanlarda Sâkî, İçki 

ve İçki Çevresindeki Kavramlarla İlgili Bazı Manzumeler, Bazı Divanlarda Sâkî ve İçki İle İlgili 

Manzumeler başlıkları altındaki konuları işlemiştir. Eserdeki özellikle Küçük Sâkî-nâme Sözlüğü baş-

lığı altındaki bölüm dikkat çekicidir. Kitapta toplamı 20.000 beyti aşan irili ufaklı 122 manzume yer 

almaktadır. Bunlardan 77 adedi başlı başına sâkî-nâme metnidir. Bu manzumelerden bazıları küçük 

bazıları da (örneğin Aynî‟nin sâkî-nâmesinde olduğu gibi 2008 beyitten oluşan) hacimli manzumeler-

dir. Eserde sâkî-nâmeler konusunda çok ayrıntılı bir kaynakça da yer alıyor. 

 

11. Osmanlı Saray Düğünleri ve ġenlikleri I – Manzum Sûrnâmeler: Çamlıca Yayınevi, İs-

tanbul 2008, 840 s. 

Osmanlı edebiyatında önemli bir tür olan sûr-nâmeler, Osmanlı devrinde yapılan şehzadelerin 

sünnet düğünlerini, padişah kızlarının veya kız kardeşlerinin evlenme düğünlerini, padişah çocukları-

nın doğumları vesilesiyle yapılan şenlikleri ayrıntılı bir biçimde anlatan manzum veya mensur eser-

lerdir. Bu eserler tarih, edebiyat, folklor, sosyoloji, iktisat, devlet yönetimi, teşrifat kuralları vs. konu-

larında birinci elden kaynaklardır. Tarihçi ve vak„a-nüvîslerin anlatmadıkları birçok konuyu küçük 

ayrıntılara inerek anlatan bu eserler, Osmanlı tarihinin gizli kalmış farklı yönlerini de gün ışığına çı-

kartma konusunda önemli kaynaklardır. Bu eserde sûr-nâmelerle ilgili genel bir giriş yapılmış, sûr-

nâmelerin yazılış sebepleri üzerinde durulmuş hatta sûr-nâmelerin dil ve üslupları konusunda da geniş 

bir değerlendirme yapılmış, kitapta metinleri bulunan her sûr-nâme tarihî ve sosyal açıdan değerlendi-

rilmiş, kitabın sonunda da 6 manzum sûr-nâmenin metni verilmiştir. Metni verilen her sûr-nâmenin 

sonunda o sûr-nâmeyle ilgili ayrıntılı bir indeks de yer alıyor. Bu manzum sûr-nâmelerden ilki olan 

Gelibolulu Âlî‟nin Câmi„u‟l-Buhûr Der-Mecâlis-i Sûr adlı eseri 1582 yılında III. Murad‟ın şehzadesi 

III. Mehmed için yapılan muhteşem sünnet düğününü anlatmaktadır. Bu sûr-nâme 2775 beyitten olu-

şuyor. İkincisi 1675 yılında IV. Mehmed‟in şehzadeleri Mustafa ve Ahmed için yapılan sünnet düğü-

nünü ve kızı Hatice Sultan ile Musahip Mustafa Paşa‟nın evlenmeleri dolayısıyla yapılan düğünü an-

latan ve 587 beyitten oluşan Nâbî‟nin Sûr-nâmesi‟dir. Üçüncüsü Rif„at Sûr-nâmesi‟dir. Bu sûr-nâme 
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1834 yılında Sultan II. Mahmud‟un kızı Saliha Sultan ile Halil Rif„at Paşa‟nın düğünlerini anlatıyor 

ve 818 beyitten meydana geliyor. Dördüncüsü Es„ad Sûr-nâmesi‟dir. Bu sûr-nâme de 1834 yılında 

Sultan II. Mahmud‟un kızı Saliha Sultan ile Halil Rif„at Paşa‟nın düğünlerini konu ediniyor. 115 be-

yitten meydana gelmektedir. Beşincisi Hızır Sûr-nâmesi‟dir ki bu sûr-nâme 1836 yılında II. Mah-

mud‟un şehzadeleri Abdülmecid ve Abdülaziz için yapılan sünnet düğününü konu ediniyor, 320 be-

yittir. Altıncısı olan Tahsîn Sûr-nâmesi 1847 yılında İstanbul‟da padişah Abdülmecid tarafından şeh-

zadeleri Mehmed Murad ve Abdülhamid için tertip edilen sünnet düğününü konu ediniyor ve 224 be-

yitten oluşuyor. Bu kitapta sûr-nâmeler konusunda çok ayrıntılı bir de kaynakça yer almaktadır. 

 

12. Osmanlı Saray Düğünleri ve ġenlikleri II – Ġntizâmî Sûrnâmesi: Çamlıca Yayınevi, İs-

tanbul 2009, 636 s. 

Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri serisinin ikinci kitabı olan İntizâmî Sûr-nâmesi, Sûr-

nâme-i Hümâyûn olarak da anılmaktadır. III. Murad‟ın şehzadesi III. Mehmed için 1582 yılında yapı-

lan muhteşem sünnet düğününü mensur olarak anlatan bu eserde yer yer anlatılan konuyla ilgili olarak 

manzum parçalar da bulunmaktadır. Bu eserin 4 dört nüshası tespit edilmiştir ki bunlar Topkapı Nüs-

hası, Süleymaniye Nüshası, Viyana Nüshası ve Atatürk Kitaplığı nüshalarıdır. Eser bu nüshalardan 

yola çıkılarak hazırlanmış ve Topkapı nüshasının metniyle Süleymaniye nüshasının metni ayrı ayrı 

verilmiştir. Kitapta düğünün safhaları 41 başlık altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Eserin sonunda 

transkiripyonlu metin ve ayrıca her iki nüsha için ayrıntılı bir indekse de verilmiştir. 

 

13. Osmanlı Saray Düğünleri ve ġenlikleri III – Vehbî Sûrnâmesi: Çamlıca Yayınevi, İstan-

bul 2009, 407 s. 

Seyyid Vehbî tarafından yazılan bu eser Sultan III. Ahmed‟in şehzadeleri Süleyman, Mustafa, 

Mehmed ve Bayezid için 1720 yılında yapılan muhteşem sünnet düğününü anlatmaktadır. Vehbî‟nin bu 

sûr-nâmesinin en büyük özelliği eserde kullanılan olağanüstü zengin ve sanatkârca dil ve üslüptur. Bu 

sûr-nâme emsalleri arasında en ağır ve süslü bir dille yazılan bir özelliğe de sahiptir. Divan edebiyatının 

süslü nesir dediğimiz kısmına en güzel örneklerden birisidir. Eser mensur olmasına rağmen arada yer yer 

manzum parçaları da ihtiva etmektedir. Kitapta düğünün safhaları 29 başlık altında ayrıntılı olarak ince-

lenmiş, incelemenin sonunda metin verilmiş ayrıca çok ayrıntılı bir indeks de hazırlanmıştır. 

 

14. Osmanlı Saray Düğünleri ve ġenlikleri IV, V – Lebîb Sûrnâmesi, Hâfız Mehmed Efendi 

(Hazin) Sûrnâmesi, Abdî Sûrnâmesi, Telhîsü‟l-Beyân‟ın Sûrnâme Kısmı: Çamlıca Yayınevi, 

İstanbul 2011, 656 s. 

Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri serisinin bir arada basılan bu 4 ve 5. cildi mensur dört ay-

rı sûr-nâmeyi ihtiva etmektedir. Bunlardan birincisi olan Lebîb Sûrnâmesi, II. Mahmud‟un kızı Mih-

rimah Sultan ile Mehmed Sa„id Paşa‟nın 1836 yılında yapılan evlenme düğünlerini anlatıyor. 14 baş-

lık altında düğünün ayrıntılı incelemesi yapılmıştır. İkincisi olan Hâfız Mehmed Efendi (Hazin) 

Sûrnâmesi, Sultan III. Ahmed‟in şehzadeleri Süleyman, Mehmed, Mustafa ve Bayezid‟in 1720 yılında 

yapılan muhteşem sünnet düğününü konu ediniyor. Bu eserde düğünün panoraması 22 başlık altında 

incelenmiştir. Üçüncüsü olan Abdî Sûrnâmesi, IV. Mehmed‟in Edirne‟de 1675 yılında şehzadeleri 

Mustafa ve Ahmed için yaptırdığı sünnet düğününü ayrıca kızı Hadîce Sultan‟ın Musahib Mustafa Pa-

şa ile evlenmeleri vesilesiyle yapılan düğünü anlatıyor. Düğünün muhtevası 16 başlık altında ince-

lenmiştir. Dördüncüsü, Hüseyin Hezârfen Efendi‟nin Telhîsü‟l-Beyân adındaki eserinin sûr-nâme 

kısmıdır. Bu sûr-nâmede de IV. Mehmed‟in Edirne‟de 1675 yılında şehzadeleri Mustafa ve Ahmed 

için yaptırdığı sünnet düğününü ayrıca kızı Hadîce Sultan‟ın Musahib Mustafa Paşa ile evlenmeleri 

vesilesiyle yapılan düğünü anlatılıyor. Bu kitapta adı geçen dört sûr-nâmenin transkripsiyonlu metni 

verilmiş, hepsi için ayrıntılı incelemeler yapılmış, her eserin sonuna da yine ayrıntılı bir indeks kon-

muştur. Bu kitabın en ilgi çekici kısmı ise kitabın sonunda bulunan IV. Mehmed‟in 1675 Edirne Şen-

liğini Anlatan Üç Esere Göre Hediyeler ve Hadîce Sultan‟ın Çeyizi başlıklı kısımdır. 
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15. Osmanlı Saray Düğünleri ve ġenlikleri VI, VII – HaĢmet Sûrnâmesi, Melek Ġbrâhim 

Sûrnâmesi, Nâfi„ Sûrnâmesi, Müellifi Bilinmeyen Sûrnâmeler: Çamlıca Yayınevi, İstanbul 

2011, 432 s. 

Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri serisinin bir arada basılan bu 6 ve 7. cildi dört ayrı eser-

den meydana gelmektedir ki şunlardır: Haşmet Sûrnâmesi, Melek İbrâhim Sûr-nâmesi, Nâfi„ 

Sûrnâmesi ve Müellifi Bilinmeyen Sûrnâmeler. Bunlardan birincisi olan Haşmet Sûrnâmesi, III. Mus-

tafa‟nın kızı Hibetullah Sultan‟ın 1759 yılında doğumu vesilesiyle yapılan şenlikleri anlatıyor. Men-

sur olan eserin dili oldukça ağırdır. İkincisi Melek İbrâhim Sûrnâmesi‟dir ki bu da Haşmet‟in sûr-

nâmesi gibi doğum vesilesiyle yapılan bir şenliği anlatıyor. Bu şenlik I. Abdulhamid‟in kızı Hadîce 

Sultan‟ın 1776 yılında doğumu üzerine yapılan bir şenliktir. Üçüncüsü Nâfi„ Sûrnâmesi‟dir ki bu eser 

Peyâm-ı Sûr olarak da anılmaktadır. Eserde Sultan Abdülmecîd‟in kızları Cemîle Sultn ile Mahmûd 

Celâleddîn Paşa‟nın ve Münîre Sultan ile İbrahim İlhami Paşa‟nın 1858 yılında evlenmeleri münase-

betiyle yapılan düğün anlatılıyor. Bu mensur sûr-nâme, Osmanlı dönemi düğün ve şenlikleri için yazı-

lan sûr-nâmelerin son örneği olarak kabul edilmektedir. Eserin 7. cildini oluşturan kısım ise müellifi 

bilinmeyen 5 ayrı sûr-nâmeyi ihtiva ediyor. Bunlardan birincisi, Sultan II. Mahmûd‟un kızı Sâliha 

Sultan ile Tophane müşiri Halîl Rif„at Paşa‟nın 1834 yılında yapılan düğününü anlatıyor. İkincisi, 

Sultan III. Ahmed‟in kızı Fatma Sultan ile Silahdar Ali Paşa‟nın evlenmesi vesilesiyle 1709 yılında 

yapılan ve 15 gün devam eden muhteşem düğününü konu ediniyor. Üçüncüsü, Sultan II. Mustafa‟nın 

kızı Safiye Sultan ile Merzifonlu Kara Mustafa Paşa‟nın oğlu Ali Paşa‟nın 1710 yılında yapılan düğü-

nünü anlatıyor. Dördüncüsü, Sultan II. Mustafa‟nın kızlarından Emine Sultan ile Çorlulu Ali Paşa‟nın 

yine II. Mustafa‟nın kızlarından Ayşe Sultan ile Köprülü-zâde Nu„mân Paşa‟nın düğünlerini anlatıyor. 

Beşincisi Sultan III. Ahmed‟in kızları Ümmü Gülsüm Sultan ile Tevkî„î Ali Paşa‟nın; Hadîce Sultan 

ile Ahmed Paşa‟nın; Atîke Sultan ile Mehmed Paşa‟nın evlenmeleri dolayısıyla 1724 yılında yapılan 

düğünlerini konu ediniyor. Bu ciltte konu edinilen bütün sûr-nâmelerin transkripsiyonlu metinleri ve-

rilmiş, ayrıntılı incelemeleri yapılmış ve yine ayrıca hepsi için ayrıntılı birer indeks de hazırlanmıştır. 

 

16. Osmanlı Saray Düğünleri ve ġenlikleri VIII – Sûriyye Kasîdeleri ve Târihleri: Çamlıca 

Yayınevi, İstanbul 2011, 504 s. 

Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri serisinin sekizinci ve son cildi olan bu kitap Sûriyye 

kasîdeleri ve tarihleri‟nden meydana gelmektedir. Devrin şairlerinin yazdıkları sûriyye kasideleri ve 

tarihleri ağırlıklı olarak padişahların şehzadelerinin sünnet düğünleri ve şenlikleri; padişah kızlarının 

genellikle devrin paşalarından birisiyle evlenmeleri vesilesiyle yapılan düğün ve şenlikleri; padişah 

çocuklarının doğumları vesilesiyle yapılan viladet (doğum) şenliklerini konu edinmektedir. Bunun 

yanında bu tür manzumelerin devrin büyüklerinden birisinin (sadrazam, şeyhülislam, paşa, vezir vâli, 

şeyh, yerel yönetici, eşraf vb.) kendisinin veya çocuklarının evlenme düğünleri ya da çocuklarının 

sünnet düğünleri üzerine yazıldığı da görülmektedir. Bu kitapta ağırlıklı olarak kaside ve tarih nazım 

şekli ile yazılmış 115 şaire ait 223 manzume yer almaktadır. Her manzumenin başında o manzumenin 

kimin için ve hangi vesileyle yazıldığına dair bilgiler de verilmiştir. 

 

17. Tayyâr-zâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Târîh-i Enderûn: Kitabevi Yayınları İstanbul 

2010, 5 cilt, 2533 s. 

Osmanlılarda idari ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen bir saray eğitim kurumu 

olan enderun, Osmanlının başarısının sırrının anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Daha 

ziyade mülkî ve askerî idarecilerin yetiştirildiği bir mektep olan bu kurum, Osmanlı merkez ve taşra 

bürokrasisine gerekli insan gücü kaynağını oluşturmak için kurulmuştur. Bu vasfı ile enderun, resmî 

Osmanlı ideolojisi veya zihniyetinin öğretilip geliştirildiği temel eğitim birimini teşkil ettiği gibi idari 

ve siyasi hedeflerin tayininde, devletin ana kurumlarının işleyişinde önemli bir yere sahip olmuştur. 

Kendisi de enderundan yetişen Tayyâr-zâde Atâ‟nın Enderûn Târîhi adıyla da bilinen Târîh-i Atâ adlı 

eseri enderunla ilgili birçok bilinmezliği gün ışığına çıkaran, kapalı kalmış birçok soruya cevap veren, 
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hatta çok ilginç işleyiş tarzıyla ve özel lisanıyla bazen bizi şaşırtan bu kurumun hususi literatürünü 

sunan, kısaca enderun hakkındaki her ayrıntıyı derleyip toplayarak bir bütün hâlinde günümüze taşı-

yan bir eserdir. Eserin ilk üç cildi Osman Gazi‟den müellifin kendi dönemine kadar olan enderun tari-

hini ihtiva etmektedir. Eserde her padişahın dönemi ayrı ayrı ele alınmış ve ilgili dönemde enderun-

dan yetişen her türlü şahsiyetin adları zikredilerek haklarında bilgi de verilmiştir. Dört ve beşinci cilt-

ler ise edebiyat tarihi açısından çok önemli bilgileri ihtiva eden bir antolojik tezkire mahiyetindedir. 

Beş ciltlik bu önemli eseri transkripsiyonlu metin şeklinde büyük bir vukufla hazırlayan değerli ho-

cam Prof. Dr. Mehmet Arslan, her cildin sonuna da ayrıntılı bir indeks koymuştur. 

 

18. Kerbelâ Mersiyeleri: Tunceli Üniversitesi Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın-

ları. Baskı: Grafiker Yayınları, Ankara 2009, büyük boy 809 s. 

İnsanlık tarihinin en korkunç, en hazin, en ibret verici, en çok gözyaşı döktüren, en çok anılan, 

üzerine en çok eser yazılan hadiselerinin başında Kerbelâ hadisesi gelmektedir. Hocamla birlikte ha-

zırladığımız bu eserde Kerbelâ hadisesi üzerine Türk şairlerinin aruz vezniyle yazdıkları manzumeler 

bir araya getirilmiştir. Kitabın başında Kerbelâ olayını tarihî, dinî, edebî, sanatsal vb. bütün yönleriyle 

değerlendiren uzun bir giriş de bulunmaktadır. Kitapta 15. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında yaşamış 204 

şaire ait 517 manzume yer almaktadır ki belirttiğimiz gibi bunların hepsi aruz vezniyle yazılmıştır. Bu 

manzumeler divan edebiyatının mahsulü olan gazel, müseddes, kasîde, muhammes, terkîb-i bend, mu-

rabba„, müsemmen, mesnevî, tercî„-i bend, kıt„a, mu„aşşer, müsebba„, tahmîs, müstezâd, bahr-ı tavîl 

nazım şekilleriyle yazılmışlardır. 

 

19. Zîver PaĢa - Dîvân ve MünĢe‟ât: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas 2009, 950 s. 

Ahmed Sâdık Zîver Paşa, 1793-1862 yılları arasında yaşamış, Osmanlının son döneminde yeti-

şen önemli devlet adamlarının önde gelenlerindendir. Devlet adamlığının yanında çok hacimli bir di-

vana sahip olan önemli bir şairdir. Hocamızın hazırladığı bu divanda 49 kasîde, 360 gazel, 5 müs-

tezâd, 675 tarih manzumesi, 2 murabba„, 6 şarkı, 6 muhammes, 12 tahmîs, 1 müseddes, 1 tesdîs, 2 

terkîb-i bend, 2 tercî„-i bend, 6 taştîr, 3 mesnevî, 279 kıt„a, 5 rubâ„î, 105 beyit, 6 mu„ammâ, 21 mısra, 

2 adet mensur lugaz olmak üzere toplamda 1565 manzume bulunuyor. Divandaki manzumelerin top-

lam beyit sayısı 10478‟dir. Bu durumda Zîver Paşa‟nın divanı en hacimli divanlardan birisi olarak de-

ğerlendirilebilir. Divanda dikkat çeken en önemli husus ise 675 adet tarih manzumesini barındırması-

dır. Hocamızın tespitine göre 700 yıllık divan edebiyatında, divanında en çok tarih manzumesi bulu-

nun şair Zîver Paşa‟dır. Yine hocamızın tespitine göre bu tarih manzumeleri konularının çeşitliliği 

açısından yaşadığı dönemin bir panoramasını vermekte, özellikle imar faaliyetlerinin tespiti açısından 

dönemine ışık tutmaktadır. Bu kitabın ikinci kısmı Zîver Paşa‟nın Münşe‟ât‟ını oluşturmaktadır. Bu 

kısımda dili oldukça ağır olan 62 adet münşe„âta yer verilmiştir. Bu münşe„âtlar Zîver Paşa‟nın görev 

yaptığı dönemdeki muhtelif mektupları ve yazışmaları içeriyor. Divan ve münşe„âtların metinleri 

transkripsiyonlu olarak verilmiştir. 

 

20. Sivaslı Gulâmî Dîvânı: Asitan Yayınları, Sivas 2009, 234 s. 

Şiirlerinde Gulâmî mahlasını kullanan şairin asıl adı Abdulkâdir‟dir. 1854 yılında Sivas‟ta doğ-

muş ve çok genç denilebilecek bir yaşta 32 yaşında iken yine Sivas‟ta 1886 yılında vefat etmiştir. Ho-

camızın hazırladığı Gulâmî Divanı‟nın başında Gulâmî ve bir şekilde ilişki içerisinde bulunduğu çev-

resindeki kişilerle ilgili geniş bir inceleme bulunmaktadır. Divan‟da 9 kasîde, 7 tarih manzumesi, 196 

gazel, 1 müstezâd, 1 şarkı, 2 murabba„, 5 muhammes, 7 tahmîs, 6 müseddes, 1 mu„aşşer, 1 mesnevî, 

13 kıt„a, 55 müfred olmak üzere 13 farklı nazım şekliyle yazılmış toplam 304 manzume bulunmakta-

dır. Divanın toplam beyit sayısı 2004‟tür. Divanın genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra transk-

ripsiyonlu metni verilmiş, sonuna da indeks eklenmiştir. 
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21. Türk Edebiyatında Hamseler ve Subhî-zâde Feyzî‟nin Hamsesi: Kitabevi Yayınları, İs-

tanbul 2008, 593 s. 

Hamse kavramı, istisnai örnekleri de göz önünde bulundurularak bir müellifin beş mesnevisini 

içine alan eserler topluluğudur şeklinde tarif edilebilir. Bu tarif genişletilerek beş mensur esere de; bir 

divan ve dört mesneviden oluşan esere de hamse adı verilmiştir. Sayın hocamın hazırladığı bu eser 

Türk Edebiyatında Hamse, İran Edebiyatında Hamse Sahibi Şairler ve Eserleri, Türk Edebiyatında 

Hamse Sahibi Şairler ve Eserleri, Hamse ve Mesnevi Şairlerinin Hamse Konusundaki Değerlendirme-

leri, Şu„arâ Tezkirelerinde Hamse Konusunda Değerlendirmeler, Türkiye‟de Hamseler Konusunda 

Yazılan Eserler, Hamse Konuları, Subhî-zâde Feyzî‟nin Hamsesi‟nin Değerlendirilmesi ve Hamse‟nin 

Metni başlıklarını ihtiva ediyor. Ülkemizde hamse konusunda hazırlanan ve bir şairin hamsesinin 

metnini içeren ilk ve tek eser olma özelliğini taşıyan bu kitap sahasında önemli bir boşluğu doldur-

maktadır. Kitabın baş kısmında hamse ile ilgili verilen genel bilgilerden sonra Subhî-zâde Feyzî‟nin 

hayatı ve eserleri hakkında da bilgi verilmiş, hamseyi oluşturan eserlerin ayrıntılı değerlendirmesi ya-

pılmıştır. Eserin metin kısmında ise hamseyi oluşturan ve toplamı 5671 beyit tutan Divan, Heft-

Seyyâre, Mir‟ât-ı Sûret-nümâ (Mir‟ât- Âlem-nümâ), Safâ-nâme, Aşk-nâme adlarındaki beş eserin 

transkripsiyonlu metni verilmiştir. 

 

22. Mihrî Hâtun Dîvânı: Amasya Valiliği Yayınları, Ankara 2007, 400 s. 

Şeref Hanım ve Leylâ Hanım Divanlarını tanıtırken de belirttiğimiz gibi değerli hocamızın uzman-

lık alanlarından birisi de Osmanlı dönemi kadın şairleridir. Bu anlamda hazırladığı üçüncü kitap ise 

Mihrî Hâtun Divanı‟dır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak 1456-1460 yılları arasında doğdu-

ğu tahmin edilen Mihrî Hâtun, hocamızın yeni bilgiler ışığında tespitiyle bugüne kadar söylenenlerin ak-

sine (daha önceki kaynaklarda vefat tarihi 1506 veya 1509 olarak verilmektedir) 1514 yılında vefat et-

miştir. Mihrî Hâtun‟un en önemli özelliği 700 yıllık Osmanlı edebiyatında tam olarak divanı elde bulu-

nan ilk kadın şair olmasıdır. Bu kitabın başında Mihrî Hâtun ile ilgili özellikle divanından yola çıkılarak 

hazırlanmış ayrıntılı bir inceleme (180 sayfa kadar) bulunmaktadır. Kitap bu yönüyle bir şairin eserinden 

yola çıkılarak onun hayatı, çevresi, yaşadığı dönem, ilişkileri ve özel hayatı hakkında nasıl bilgi edinile-

bileceği yöntemini göstermesi açısından çok büyük önem taşıyor. Bu incelemede Mihrî Hâtun‟un çok 

enteresan ve çalkantılarla dolu hayatından ilginç kesitler buluyoruz. Kitabın bu özelliklerinden dolayı 

birçok üniversitede özellikle yüksek lisans ve doktora derslerinde örnek kitap olarak okutulduğunu bili-

yorum. Türkiye kütüphanelerinde bulunan dört nüshadan yola çıkılarak edisyon-kritik sistemiyle ve 

transkripsiyonlu olarak hazırlanan Mihrî Hâtun‟un divanında 17 kasîde, 210 gazel, 1 müstezâd, 9 mu-

rabba„, 1 tahmîs, 1 tercî„-i bend, 2 mesnevi, 7 müfred yer alıyor. Bu şekilde divanda bulunan 248 adet 

manzumenin toplam beyit sayısı 1987‟dir. Eserin sonunda yine Mihrî Hâtun‟a ait olan, mesnevi nazım 

şekliyle yazılmış bulunan ve Mihrî Hâtun‟un ikinci eseri olarak değerlendirilen 461 beyitlik Tazarru„-

nâme adlı eserinin metni de verilmiştir. Kitap, ayrıntılı bir indeksle son bulmaktadır.  

 

23. Sıdkî PaĢa - Gazavât-ı Sultân Murâd-ı Râbi„ (IV. Murad‟ın Revan Seferi): Kitabevi Ya-

yınları, İstanbul 2006, 187 s. 

Bu kitap hocamın tarihe ilişkin eserlerinden birisidir. Reîsülküttâblık, valilik, beylerbeyilik gibi 

makamlarda bulunan ve tahminen 1660 yılında vefat eden, devlet adamlığının yanında önemli bir şair ve 

yazar olan Sıdkî Paşa‟nın Divan, Berf ü Bahâr ve Gazavât-ı Sultân Murâd-ı Râbi„ adlı eserleri bilinmek-

tedir. Bunlardan Sıdkî Paşa‟nın Divan‟ı ile Berf ü Bahâr‟ı tarafımdan yayımlanmıştır. Hocam ise Ga-

zavât-ı Sultân Murâd-ı Râbi„ adlı eserini yayımlamıştır. Aslı mensur olan ve aralarda manzum parçaların 

da bulunduğu bu eser Sultan IV. Murad‟ın 1635 yılındaki Revân Kalesi‟nin fethini anlatmaktadır. Sıdkî 

Paşa da sefer-i hümâyûn nişancısı olarak bu sefere bizzat katılmış; sefer sırasında gördüklerini, yaşadık-

larını, seferin ve savaşın merhalelerini ayrıntılarıyla anlatmıştır. Kitap transkripsiyonlu metin şeklinde 

hazırlanmış, indeks verilmiş ayrıca kitabın sonuna orijinal metnin tıpkıbasımı konmuştur. 
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24. Bursalı Ġffet Divanı: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, 128 s. 

Hocamızın divan çalışmalarından biri de Bursalı İffet Divanı‟dır. Şiirlerinde İffet mahlasını kul-

lanan şairin asıl adı Seyyid Mehmed Emîn‟dir. Doğum tarihi bilinmeyen İffet, 1840 senesinde Bur-

sa‟da vefat etmiştir. İffet‟in divanı küçük hacimli bir divandır. Divanda 5 kasîde, 127 gazel, 15 tarih 

manzumesi, 2 tahmîs, 2 şarkı, 1 mesnevî, 8 kıt„a, 15 müfred olmak üzere 8 nazım şekliyle yazılmış 

toplam 175 manzume yer almaktadır. Divandaki toplam beyit sayısı 1059‟dur. Transkripsiyonlu ola-

rak verilen divan metninin sonunda bir de indeks yer almaktadır. 

 

25. Es„ad Efendi - Üss-i Zafer (Yeniçeriliğin Kaldırılmasına Dair): Kitabevi Yayınları, İstan-

bul 2005, 288 s. 

Bu kitap hocamızın tarihe ilişkin yayımladığı ilk eserdir. Tarihî konularla ilgili daha önce muhte-

lif makaleler de yayımlayan hocamız çok önemli bir hadise olan yeniçeriliğin 1826 yılında kaldırılma-

sına dair bu eseri de önemine binaen hazırlamıştır. Bu eserin orijinalinin yazarı bizzat hadisenin içinde 

bulunan ve 1789-1848 yılları arasında yaşayan vak„anüvîs Es„ad Efendi‟dir. Çok velut bir yazar ve 

devlet adamı olan Es„ad Efendi‟nin 59 eser yazdığı bilinmektedir. Kitabın başında Es„ad Efendi‟nin 

hayatı ve eserleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Kitapta daha sonra Üss-i Zafer ve genel olarak ye-

niçerilik üzerine geniş bir inceleme konulmuştur. Bu eserin önemi Es„ad Efendi‟nin yeniçeriliğin kal-

dırılması hadisesinde birinci elden şahit olarak bizzat olayların içinde olması ve konuyla ilgili yazış-

maları bizzat yapmış olmasıdır. Yeniçeriliğin kaldırılması ile ilgili bütün yerli ve yabancı araştırmacı-

ların ilk ve en önemli kaynak olarak başvurdukları bu eser, tarihî açıdan büyük önem taşıyor. Daha 

yazıldığı dönemde Fransızcaya ve Rumcaya çevrilen eser, kısmen Rusçaya da tercüme edilmiştir. Eb-

ced hesabıyla yeniçeriliğin kaldırıldığı tarih olan (1241/1826) yılını veren Üss-i Zafer‟in dili oldukça 

ağırdır. Özellikle giriş kısmı süslü nesrin en güzel örneklerindendir, denilebilir. Eserin dilinin çok ağır 

olmasından dolayı bugüne kadar bu eser Latin harflerine aktarılmamıştır. Eserin önemini gören sayın 

hocamız bu eksikliği gidermek adına büyük bir vukufla Üss-i Zafer‟i transkripsiyonlu bir şekilde La-

tin harflerine aktararak çok büyük bir hizmet yapmıştır. Hocamız tarafından bu eser yayımlandıktan 

sonra kitabı tanıtmak ve önemini belirtmek adına tarihçiler tarafından makaleler yazılmış, bu makale-

lerde hocamızın vukufu övgülerle anlatılmıştır. Bize göre de daha önce hazırlanmaya cesaret edileme-

yen bu önemli eser, hocamızın bilgi birikimini ve konuya hakimiyetini gösteren önemli bir çalışmadır. 

Bundan dolayı da sayın hocamızı tebrik ediyor ve Allah‟ın izniyle buna benzer daha nice eserler ver-

mesini temenni ediyoruz. Belirttiğimiz gibi eser transkripsiyonlu bir şekilde hazırlanmıştır. Eserin so-

nunda kaynakça ve indeks de bulunmaktadır. 

 

26. Antepli Aynî Dîvânı: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2004, 544 s. 

Hocamız tarafından hazırlanan bu eser 1766-1837 yılları arasında yaşayan Antepli Aynî‟nin ha-

cimli divanını ihtiva etmektedir. Divanın başında Aynî ve eserleri ile ilgili geniş bir inceleme bulunu-

yor. Aynî Divanı‟nda 12 farklı nazım şekliyle yazılmış manzumeler yer alıyor. Bunlar 10 kasîde, 228 

gazel, 3 müstezâd, 1 bahr-ı tavîl, 522 târih manzumesi, 1 tercî„-i bend, 5 tahmîs, 2 mesnevî, 15 kıt„a, 

12 müfred, 26 matla„, 2 mu„ammâ şeklindedir. Manzumelerin toplam sayısı 827‟dir. Aynî Dîvânı 

5022 beyitten oluşan hacimli bir dîvândır. Dîvân‟da târih manzumelerinin sayıca çokluğu dikkat çek-

mektedir. Eser transkripsiyonlu olarak hazırlanmış ve sonuna da ayrıntılı bir indeks konulmuştur. 

 

27. Argo Kitabı: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009, 377 s. 

Muhterem hocam Prof. Dr. Mehmet Arslan, kendi branşının dışında çok farklı konulara da ilgi 

duyan ve bu konularda eserler yayımlayan bir özelliğe sahiptir. İşte hocanın bu özelliğini yansıtan 

eserlerinden birisi de Argo Kitabı‟dır. Bu eserde Argonun Önemi, Argo Kelimesinin Etimolojisi, Di-

ğer Ülkelerde Argoya Verilen Adlar, Argo İle Yakından İlgili Bazı Kavramlar, Argonun Dil Olarak 

Nitelikleri, Argo Sayılan Sözcük veya Kavramların Kaynakları ve Türeyiş Biçimleri (Argo Kelimele-

rin Oluşma Yolları), Argonun Yaratıldığı, Üretildiği Temel Grup ve Alanlar, Türk Argosunun Cümle 
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Yapısı, Edebiyatımızda Argo, Argo Kullanılarak Yazılmış Şiir ve Nesir Örnekleri, Argo Sözlüklerinin 

Önemi, Türkçede Argo Sözlükleri ana başlıkları altında argo ile ilgili birçok konu irdelenmiş, son ana 

başlık altında da sözlük veya araştırma-inceleme bağlamında toplamda 23 adet eser değerlendirilmiş-

tir. Eserin içerisinde argo sözlüklerinden örnekler de alınmış, bu yönüyle kitap aynı zamanda bir argo 

sözlüğü hüviyetini de kazanmıştır. Prof. Dr. Mehmet Arslan bu kitapta Argo nedir, ne değildir?, Argo 

ne tür bir ihtiyaca cevap vermektedir?, Argo bir kaçış, bir sığınma mıdır?, Argo isyan mıdır, baş kal-

dırmak mıdır?, Argo sadece kabadayıların, serserilerin kullandığı bir dil midir?, Argo kaba, teklifsiz 

ya da küfürlü veya müstehcen konuşmak mıdır?, Argo özel bir dil veya söz dağarcığı mıdır?, Argo 

herkesçe anlaşılmayan gizli bir dil midir?, Argo bir meslek dili midir?, Argo farklı bir anlaşma biçimi 

midir?, Bir kelime veya deyimin argo olup olmadığına kesin olarak karar verilebilir mi, bu kararı kim 

verebilir?, Argo denen kapısı küçük, kendisi büyük bu dünyaya girmek ürkütücü müdür, ilginç midir, 

vazgeçilmez midir? vb. sorulara cevap aramış ve bilimsel yorumlar getirerek Argo konusundaki bir-

çok konuyu çözmeye gayret göstermiştir. 

 

28. Leylâ Hanım Divanı: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, 355 s. 

Hocamızın hazırladığı kadın şairlerin divanlarından ikincisi Leylâ Hanım Divanı‟dır. Doğum tarihi 

tespit edilemeyen ve 1848 yılında vefat ettiği bilinen Leylâ Hanım‟ın hayat hikâyesi çok ilginçtir. Dev-

rinde toplumun kendisine bakış açısını da şiirlerinde görmekteyiz. Yerine göre teklifsiz ve erkekçe olan 

şiirleri hem kendi devrinde hem de daha sonraki zamanlarda çok rağbet görmüştür. Kitabın başında 

Leylâ Hanım ile ilgili 100 sayfa civarında geniş bir inceleme bulunuyor. Leylâ Hanım‟ın divanında 6 

kasîde, 3 murabba„, 5 muhammes, 13 tahmîs, 2 müseddes, 3 tesdîs, 1 tesbî„, 1 müsemmen, 2 tesmîn, 8 

terkîb-i bend, 1 tercî„-i bend, 55 tarih manzumesi, 122 gazel, 5 müstezâd, 21 şarkı, 5 lugaz, 23 rubâ„î, 7 

kıt„a, 4 müfred yer almaktadır. 19 ayrı nazım şekliyle yazılmış 287 manzumenin toplam beyit sayısı 

2354‟tür. Bu eser, divanın transkripsiyonlu metni ile ayrıntılı bir indeksten oluşmaktadır. 

 

29. Aynî - Sâkînâme: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, 352 s. 

Asıl adı Seyyid Hasan olan ve Antep‟te doğan Aynî‟nin doğum tarihi 1766‟dır. 1837 yılında İs-

tanbul‟da vefat etmiş ve Galata Mevlevihanesi‟ne defnedilmiştir. Aynî‟nin bilinen altı eserinden birisi 

de mesnevi nazım şekliyle yazdığı Sâkî-nâme‟dir. Hocamız Aynî‟nin sâkî-nâmesini yayımladıktan bir 

yıl sonra Aynî‟nin divanını da yayımlamıştır. Aynî‟nin Sâkînâmesi adlı bu eserin başında genel olarak 

sâkî-nâmeler ve Aynî‟nin hayatı üzerine bir inceleme bulunuyor. Daha sonra Aynî‟nin Sâkînâmesi 

muhtelif yönleriyle inceleniyor. Sâkînâme‟de tardiyye tarzında 17 adet manzume de yer alıyor. Üç 

nüshadan yola çıkılarak hazırlanan bu kitabın toplam beyit sayısı tardiyyelerle beraber 2220‟dir. 

Transkripsiyonlu olarak hazırlanan metnin sonunda ayrıntılı bir indeks de bulunmaktadır. 

 

30. Mehmed Cemâleddin - Osmanlı Tarih ve Müverrihleri (Âyîne-i Zurefâ): Kitabevi Yayın-

ları, İstanbul 2003, 149 s. 

Bu eser hocam Prof. Dr. Mehmet Arslan‟ın tarih konulu eserlerinden birisidir. Asıl adı Âyîne-i 

Zurefâ olan ve bir zeyl ile beraber Osmanlı Tarih ve Müverrihleri adıyla 1896 yılında basılan; Karslı-

zâde Cemâleddin Efendi olarak bilinen ve 1808‟de vefat eden Mehmed Cemâleddin Efendi tarafından 

hazırlanan bu eser, bir nevi Osmanlı tarihçileri tezkiresidir. Eserde 56 müverrihin hayatları ve eserleri 

hakkında bilgi verilmektedir. Hocamız bu eserin metnini transkripsiyonlu olarak hazırlamış ve sonuna 

da ayrıntılı bir indeks koymuştur. 

 

31. ġeref Hanım Divanı: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2002, 548 s. 

Hocamızın uzmanlık alanlarından birisi de Osmanlı kadın şairleridir. Bu konuda şimdilik 3 kitap 

yayımlamıştır ki bunlardan ilki Şeref Hanım Dîvânı‟dır. 1809-1861 yılları arasında yaşayan Şeref Ha-

nım, 19. yüzyılda divan edebiyatının yetiştirdiği üç büyük kadın şairden (diğerleri Leylâ Hanım ve Âdile 

Sultan) birisidir. Kitabın başında Şeref Hanım‟ın hayatı, şairliği, çevresi ve diğer yönleri hakkında çok 
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geniş bir değerlendirme yapılmıştır. Hemen her nazım şeklinden örneklerin bulunduğu Şeref Hanım‟ın 

divanında 23 kasîde, 122 târih manzumesi, 8 murabba„, 8 muhammes, 17 tahmîs, 15 müseddes, 10 

tesdîs, 1 müsemmen, 4 terkîb-i bend, 1 tercî„-i bend, 255 gazel, 2 müstezâd, 42 şarkı, 5 mesnevî, 4 lugaz, 

8 kıt„a-i kebîre, 108 kıt„a, 4 rubâ„î, 18 beyit, 20 matla„ ve nazım şekli belirlenemeyen 2 manzume yer 

almaktadır. 677 manzumeden oluşan divandaki toplam beyit sayısı 4803‟tür. Divan metni transkripsi-

yonlu olarak verilmiş ve metnin sonuna da ayrıntılı bir indeks konulmuştur. 

 

32. Osmanlı Edebiyat-Tarih-Kültür Makaleleri: Kitabevi Yayınları, İstanbul 2000, 636 sayfa. 

Bu kitap hocamızın muhtelif tarihlerde yazdığı makalelerinden bir seçme mahiyetinde hazırlan-

mıştır. Kitapta toplam 27 makale yer alıyor. Bu makaleler kitabın adından da anlaşılacağı gibi edebi-

yat, tarih ve kültür üzerinedir. Hocamız, diğer eserlerinde de örneklerini gördüğümüz gibi Osmanlıyı 

bir bütün olarak ele almamız ve her türlü yönünü incelememiz gerektiği kanaatindedir. İşte söz konu-

su kitapta da bu örnekleri görüyoruz. Makaleler arasında özellikle musiki ve mu„ammâ üzerine yazı-

lan yazılarla satranç ve tavla ıstılahlarının verildiği yazılar dikkat çekmektedir. Tarih ile ilgili makale-

lerin yanında kültür makaleleri bağlamında Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri ile ilgili makaleler 

kitapta ağırlık kazanıyor. Hocamızın yılların birikimi ile yazdığı bu makaleler Osmanlının edebiyat, 

tarih ve kültürü ile ilgili birçok konusuna ışık tutuyor. Bizim gibi bizzat kendi yetiştirdiği öğrencilerin 

yanında özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu makalelerden çok şey öğrendiğinin bizzat 

şahidiyim. Çünkü hoca bugüne kadar değinilmeyen birçok konuya ilk defa olarak bu makalelerinde 

yer vermiş, çığır ve ufuk açıcı bilgiler sunmuştur. Bu kitabın Eski Türk Edebiyatı ile ilgilenen herkes 

tarafından mutlaka okunup faydalanılması gerektiği kanaatindeyim. Bilgi öğrenme anlamında kendi-

sinden çok yararlandığımız hocamıza özellikle bu kitabından dolayı hasseten teşekkür etmeyi bir borç 

ve minnet telakki ediyorum. 

 

33. Gelibolulu Âlî - Riyâzü‟s-Sâlikîn: Sivas 1998, 230 s. 

Hocamızın İsmail Hakkı Aksoyak ile birlikte hazırladığı bu eser, meşhur Gelibolulu Âlî‟nin bili-

nen beş mesnevîsinden birisidir. Riyâzü‟s-Sâlikîn tasavvufun birçok konusunun irdelendiği önemli bir 

eser konumundadır. Kitabın başında Gelibolulu Âlî‟nin diğer mesnevileri ve bu eserin özellikleriyle 

ilgili 50 sayfa kadar bir değerlendirme yer almaktadır. Eser üç ravzaya, her ravza da 10 devhaya ay-

rılmıştır. Her ravzanın başında mensur bir dibace yer almaktadır. Bu mensur dibacelerin içerisinde 

mesnevinin asıl vezninden farklı vezinlerde yazılmış Türkçe, Arapça ve Farsça bazı beyitler de bu-

lunmaktadır. Toplamda 2834 beyitten oluşan mesnevinin transkripsiyonlu metni verilmiş, sonuna da 

bir indeks eklenmiştir. 

 

34. Letâ‟if-i Hoca Nasreddin: Sivas 1996, 210 s. 

Hocamızın Burhan Paçacıoğlu ile birlikte hazırladığı bu eser, onun farklı konulara ve eserlere 

yönelmesinin bir göstergesidir. 1909 tarihinde Osmanlıca olarak basılan ve metnin aslının Veled Çe-

lebi‟nin hazırladığı Letâ‟if-i Hoca Nasreddin adlı esere dayandığı bu kitap, basıldığı tarihte Nasreddin 

Hoca latifelerinin nasıl bir üslupla yazıldığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. Yazarların ifa-

desine göre bu önemli eser diline müdahale edilmeden fakat yeni neslin de beğenisine sunmak ama-

cıyla transkripsiyonsuz olarak Latin harflerine aktarılmıştır. Eserde 416 latife yer almaktadır. Kitabın 

başında Nasreddin Hoca, Hoca‟nın Yaşadığı Sosyal Çevre, Nasreddin Hoca Fıkralarının Derlenmesi, 

Nasreddin Hoca Latîfeleri başlıklı önemli inceleme kısımları da bulunmaktadır. Kitabın sonunda ori-

jinal metinden alınan ve fıkralarla ilgili olan 13 adet de siyah-beyaz resim yer alıyor. 

 

35. HaĢmet Külliyâtı - Dîvân, Senedü‟Ģ-ġu„arâ, Vilâdet-nâme (Sûr-nâme), Ġntisâbü‟l-

Mülûk (Hâb-nâme): Sivas 1994, 474 s. 

İsmail Hakkı Aksoyak ile birlikte hazırlanan bu eserde başta şair Haşmet (öl. 1768) hakkında ay-

rıntılı bilgi verilmiş; Divan muhtelif yönleriyle değerlendirilmiş; daha sonra Haşmet‟in diğer eserleri 
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olan mensur tarzda yazılmış Senedü‟ş-Şu„arâ, Vilâdet-nâme (Sûr-nâme) ve İntisâbü‟l-Mülûk (Hâb-

nâme) ayrı ayrı değerlendirilmiş, sonunda da adı geçen eserlerin transkripsiyonlu metni verilmiştir. 

Divanda ikisi Arapça 21 kasîde, 16 târih manzumesi, biri Arapça 5 tesdîs, ikisi Arapça biri Farsça ol-

mak üzere 10 tahmîs, 256 gazel, 2 şarkı, 2 Lugaz, 12 mu„ammâ, 21 kıt„a, 12 ebyât, 12 matla„ yer al-

maktadır. Divanın toplam beyit sayısı 3200 civarındadır. 

 

36. Zâtî Süleyman Efendi - Dîvân ve Sevânihu‟n-Nevâdir Fî Ma„rifeti‟l-Anâsır: Sivas 1994, 

173 s. 

Bu kitapta 1738 senesinde Keşan‟da vefat eden mutasavvıf şair Zâtî Süleyman Efendi‟nin iki 

eseri yer almaktadır. Neredeyse tamamı tasavvufi şiirlerden oluşan divanda 145 manzume bulunmak-

tadır ki bunların hepsi gazel şeklinde sadece birisi kaside şeklindedir. İkinci eser de 846 beyitten olu-

şan tasavvufî bir mesnevidir. Her iki eserin de değerlendirilmesi yapılmış ve transkripsiyonlu metinle-

ri verilmiştir. 

 

37. Pendnâme-i Zarîfî: Sivas 1994, 101 s. 

1795 senesinde vefat eden Rusçuklu Zarîfî‟ye ait olan bu eser, edebiyatımızda pek çok örneği 

görülen nasîhat-nâme veya diğer adıyla pend-nâme geleneğinin önemli örneklerinden birisidir. Bu 

eserde Zarîfî, tasavvuf ehli olmanın da verdiği incelik ve hoşgörü çerçevesinde insan ilişkilerini ve in-

sanın Allah‟a karşı sorumluluğunu ön plana çıkararak 135 başlık altında akıcı bir şekilde öğütlerini sı-

ralamaktadır. Toplamda 1071 beyitten oluşan ve mesnevi tarzında yazılan eserin sonunda yine mes-

nevî tarzıyla 103 beyitlik Tasavvuf-nâme başlıklı bir manzume yer almaktadır. 

 

38. Mehmed Sirâceddin - Mecma„-ı ġu„arâ ve Tezkire-i Üdebâ: Sivas 1994, 124 s. 

Hocamızın toplamda üç adet tezkire çalışması bulunmaktadır ki bunlardan ilki Mecma„-ı Şu„arâ 

ve Tezkire-i Üdebâ adlı eserdir. Aslında bu eser, Hammer‟in Osmanlı Şiir Sanatı Tarihi adıyla bilinen 

dört ciltlik eserinin dördüncü cildinin Almanca aslından Mehmed Sirâceddin tarafından yapılan ter-

cümesidir. Mehmed Sirâceddin, Hammer‟in adı geçen eserini okuduktan sonra bunun eksikleri ve ba-

zı yanlışları olduğunu görerek bunları tamamlamak amacıyla eserini yazdığını belirtmiş ve Mecma„-ı 

Şu„arâ ve Tezkire-i Üdebâ adını verdiği bu eserine tercümeden çok bir telif eser hüviyeti kazandırmış-

tır. Kitapta toplam 75 şairin biyografisi ve şiirlerinden örnekler yer almaktadır. 

 

Sayın hocamızın yukarıda isimleri ve özellikleri belirtilen basılmış eserlerinin dışında baskıda 

olan iki eseri ve basılmaya hazır durumda bulunan üç eseri daha bulunmaktadır. Baskıda olan ve bas-

kıya hazır durumda bulunan 5 eserinin niteliklerini hocamdan aldığım bilgiler doğrultusunda aşağıda 

veriyorum: 

 

1. Seyyid Lokman - Hünernâme I ve II. Cilt: MAS Yayınevinde baskıda. Birinci cilt 523 sayfa, 

II. Cilt 643 sayfa. 

Hünernâme, Osmanlı döneminin özellikle tarihî ve sanatsal açıdan en önemli eserlerinden birisi-

dir. On beş kadar eseri bulunan Şehnâmeci Seyyid Lokman‟ın 16. yüzyılda yazdığı bu eserinin birinci 

cildi 10 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Osmanlı sultanlarının ataları ve soyları hakkındadır. Diğer 

her bir bölüm Osman Gazi‟den itibaren Yavuz Sultan Selim‟e kadar olan 9 padişaha ayrılmıştır. Bu 

bölümlerde ilgili padişahın hemen her yönüne özellikle kahramanlıklarına ait bilgiler yer almaktadır. 

Aslı Topkapı Sarayı‟nda bulunan Hünernâme‟nin birinci cildinde 45 minyatür bulunuyor. II. cilt ta-

mamen Kanuni Sultan Süleyman‟a ayrılmıştır. 10 bölümden oluşan bu ciltte 65 minyatür bulunuyor. 

Bu minyatürler o dönemin en önemli sanatkarı Nakkaş Osman ve ekibi tarafından hazırlanmıştır. Be-

lirttiğimiz gibi Kanuni‟nin anlatıldığı bu ikinci cildin her bir bölümünde padişahın yiğitliğinden, kah-

ramanlığından, hünerlerinden, zaferlerinden, adaletinden, rüyalarından, kerametinden, beğenilen has-

letlerinden, kurduğu meclisler ve eğlencelerinden, zamanında fethedilen yerlerden, vefatından ve ve-
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fatı sırasındaki hadiselerden, Kanuni‟nin latifelerinden ve şiirlerinden vs. bahsedilmektedir. Hü-

nernâme‟nin bu iki cildi tıpkıbasım olarak da verilmekte ve orijinal metnin karşısındaki sayfada ho-

camızın hazırladığı transkripsiyonlu metin yer almaktadır. Her cildin sonunda ayrıntılı bir indeks de 

bulunmaktadır. 

 

2. Sûrnâme-i Hümâyûn (Ġntizâmî Sûrnâmesi): MAS Yayınevinde baskıda. 511 sayfa. 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 1344 numarada ünik nüsha olarak bulunan minyatürlü 

nüsha esas alınarak hazırlanan bu eser 1582 yılında III. Murad‟ın şehzadesi III. Mehmed için yapılan 

ve 55 gün devam eden muhteşem sünnet düğününü konu edinmektedir. Kitabın başında çok ayrıntılı 

bir şekilde düğünün safhaları ve düğün sürecinde yapılan eğlence ve şenlikler anlatılıyor. Bütün yerli 

ve yabancı araştırmacıların kanaatine göre dünya kurulduğundan beri böyle muhteşem bir düğün gö-

rülmemiştir. Dolayısıyla bu muhteşem düğünün anlatımı da muhteşem olacaktır. Eserin muhtevası 

kadar minyatürleri de sanat tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Eserde düğünün muhtelif safha-

larını anlatan 427 minyatür yer alıyor. Sûrnâme-i Hümâyûn tıpkıbasım olarak da verilmekte ve oriji-

nal metnin karşısındaki sayfada hocamızın hazırladığı transkripsiyonlu metin yer almaktadır. Kitabın 

sonunda ayrıntılı bir sistematik indeks de bulunmaktadır. 

 

3-.Ġstanbullu Lebîb Divanı: Baskıya hazır, 2560 sayfa. 

İstanbullu Mehmed Lebîb 1789-1867 yılları arasında yaşamıştır. Devlette birçok resmî görevde 

bulunan Lebîb‟in 12 eserinin yanında bu kitapta metni verilen çok hacimli bir divanı da bulunuyor. 

Hocamız tarafından mecmualar hâlinde (14 mecmua) tespit edilen ve günümüze kadar varlığından 

pek haberdar olunamayan bu hacimli divan, hocamızın yıllar süren mesaisinden sonra ortaya konul-

muştur. Lebîb Divanı, Edirneli Nazmî‟nin divanından sonra (Nazmî‟nin divanı 50.000 beyit civarın-

dadır) 700 yıllık Osmanlı edebiyatının ikinci en hacimli divanıdır. Divanda, Osmanlı edebiyatının, 

bahr-ı tavîl dahil hemen her nazım şekli kullanılarak 25 farklı nazım şekliyle yazılmış 5548 adet man-

zume yer alıyor. Bu manzumelerin toplam beyit sayısı 38.446‟dır. Divanda her nazım türüne örnek 

bulmak da mümkündür. Lebîb ve eserleri hakkında ayrıntılı bir incelemeden sonra divanın transkrip-

siyonlu metni verilmiştir. 

 

4. Enderunlu Fâzıl - Bütün Eserleri (Dîvân, Hûbân-nâme, Zenân-nâme, Defter-i AĢk, 

Çengî-nâme, Sûr-nâme-i ġehriyâr): Baskıya hazır, 1100 s. 

Enderunlu Fâzıl, Osmanlı edebiyatının aykırı şairlerindendir. Hayatı maceralarla geçen Fâzıl, 

1757-1810 yılları arasında yaşamıştır. Hocamız tarafından bu enteresan şairin bütün eserleri bir araya 

getirilerek yayına hazırlanmıştır. Kitabın başında Fâzıl ve eserleriyle ilgili 120 sayfa civarında ayrıntı-

lı bir inceleme yer alıyor. Kitapta metni verilen eserlerden Divan‟da 20 farklı nazım şekliyle yazılmış 

646 manzume bulunuyor ki bunlarn toplam beyit sayısı 7776‟dır. Devamında 993 beyitlik Hûbân-

nâme, 1127 beyitlik Zenân-nâme, 532 beyitlik Defter-i Aşk, her bendi dört mısradan oluşan 118 bend-

lik Çengî-nâme ve 22 varaktan oluşan manzum-mensur karışık yazılmış Sûr-nâme-i Şehriyâr‟ın me-

tinleri yer alıyor. İnceleme kısmında adı geçen eserler çok ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş, daha 

sonra bu altı eserin metni verilmiş, çok geniş bir kaynakça da eklenmiştir. Hûbân-nâme ve Zenân-

nâme‟nin bilinen tek minyatürlü nüshasının tıpkıbasımı da kitabın sonunda verilmiştir. 

 

5. Adanalı Nâfi„ (Ramazan-zâde Abdunnâfi„ Ġffet Efendi) Divanı: Baskıya hazır, 725 s. 

Nâfi„ mahlasıyla şiirler yazın Abdunnâfi„ İffet Efendi, Osmanlının son döneminde yetişen önem-

li devlet adamlarındandır. 1823-1891 yılları arasında yaşamıştır ve divanının dışında 13 eseri daha bu-

lunmaktadır. Sayın hocamız kitapta bu eserlerin çok ayrıntılı incelemesini de yapmıştır. 3 nüshadan 

hareketle hazırlanan bu divanda 19 farklı nazım şekliyle yazılmış 821 manzume bulunuyor. Nâfi„ Di-

van‟ı 8645 beyitten oluşan hacimli bir divan hüviyetindedir. Daha önce yapılan divan çalışmalarından 

farklı olarak bu kitabın bir önemli özelliği de herhangi bir vesileyle divanda isimleri geçen ve 
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Nâfi‟nin döneminde yaşayan 74 gerçek şahıs hakkında ayrıntılı ve tanıtıcı bilgiler verilmiş olmasıdır. 

Transkripsiyonlu olarak hazırlanan kitapta bir kaynakça da yer almaktadır. 
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Yukarıda görüldüğü gibi kendisini ağırlıklı olarak kitap yazmaya adayan hocamızın Osmanlı 

edebiyatı, kültürü ve tarihi konularında muhtelif dergilerde yayımlanmış 69 adet bilimsel makalesi ve 

sempozyum bildirisi de bulunmaktadır. Ayrıca hocamız dijital olarak yayımlanan Türk Edebiyatı 

İsimler Sözlüğü‟nde 561 ansiklopedi maddesi de yazmıştır. 

Üretken bir bilimadamı olarak tanınan hocamıza daha nice eserler kaleme alacağı sağlıklı, huzur-

lu, uzun bir ömür diliyorum. 
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Vaktini sizin tayin etmediğiniz bir zamanda birileriyle karşılaşırsınız. Daha önce hiç görmediği-

niz bir mekânda gerçekleşir bu karşılaşma. Memleketinizden uzaktasınız. Belki de doğup büyüdüğü-

nüz şehirden ilk defa çıkmışsınız. Gurbete ilk adım atışınız belki de. Yalnızlığa ilk kanat açışınız de-

sek daha isâbetli olur herhalde. Benim gençliğimde insanlar şehirlerinden ya ekmek parası ya da 

okumak için ayrılırlardı genellikle. Ben ikinci gruptaki insanlardandım. Edebiyat tahsili için Erzu-

rum‟a gelenlerdendim. Tıpkı Mehmet Bey gibi. Onunla dört yıl boyunca Edebiyat bölümünün aynı sı-

nıfda okumuşuz. Siz tesâdüf diyebilirsiniz. Ben kader diyeyim. 

Okul hayatı boyunca Mehmet Bey ile ilgili hiçbir hâtıram yok. Sanki yüzünü hiç görmemişim. 

Nasıl görebileyim ki? Mehmet Bey dört sene boyunca derslere hiç devam etmemiş. Sadece yılsonu 

imtihanlarına gelip bütün derslerden geçerek dört yılda fakülteyi bitirmiş. Ben de âilevî sebepler dola-

yısıyla son bir buçuk yıl derslere devam edemedim. Sene sonundaki haziran imtihanlarına girip aynı 

yıl mezun oldum. O zamanlar öyleydi. Hocalar genellikle yoklama almaz, derse devam etmeyen öğ-

rencileri idâre ederlerdi. 

Fakülte bitti. Her birimiz yurdun çeşitli yerlerine dağıldık. Başka ne olacaktı ki? Dünyaya düştü-

ğümüz günden itibaren yaşadıklarımızı “dağılma” kelimesi ne kadar da güzel ifâde ediyor. Dünya de-

dikleri toplanma ve dağılma evinden başka nedir ki zaten? Şâir ne güzel demiş: 

Bir gün gelecek sen dahi peşîmân olacaksın 

Ey gonca bu cem‟iyyeti her dem mi sanırsın 

 

Ziyâ Paşa ziyâdesiyle haklı. İç içe sarılmış kat kat yapraklarının birbirinden hiç ayrılmayacağını 

sandığımız gonca, vakti geldiğinde bahçemizi ve gönlümüzü süsleyen bir güle dönüşüyor. Sonra acı 

bir rüzgâr o nâzenîn gül yapraklarını dört bir tarafa savurup duruyor. İster canlı ister cansız olsun bu 

döngü hükmünü hep yürütüyor. Bizler için de geçerlidir bu. Dağıldık. 

Ben Sivas‟ta edebiyat öğretmenliği yapmaktaydım. Mehmet Bey de Amasya‟da. Uzaktan habe-

rini almıştım. Günü geldi, 1981 yılının Mart ayında vatanî vazifemi yapmak üzere Erzincan‟a gittim. 

Dört aylık kısa devre askerlik görevi için 59. Topçu Tugayına 5000 küsur kişi gelmişti. Kışlanın kapı-

sından girenler önce büyük baraka tipi çadırlara alınıyor, orada saçları ve bıyıkları üç numaraya vuru-

luyor, başka bir barakada daha evvel gelmiş asker adaylarının dağıtmalarıyla birbirine karışmış askerî 

elbiselerden eline geçeni geniş dar demeden zimmetle alıyor, bilahare kendisine gösterilen koğuşa gi-

diyordu. Ben uçaksavar taburuna düşmüştüm. Çok sıkı bir er eğitimine tabi tutulmuştuk. Katı kurallar 

içerisinde alıştığımızın dışında bir hayatı yaşamak mecburiyetinde kaldığımız askerlik günleri herkesi 

ziyâdesiyle sıkmıştı. Hemen hemen hiç kimsenin beden ölçülerine denk gelmeyen askerî kıyafetlerle 

ve bir örnek tâlim hareketleriyle neredeyse birbirinin kopyası insanlara dönüşmüştük. Bir istirahat 

esnâsında gezerken birinin bana doğru geldiğini gördüm. Gözüm bir yerden ısırıyordu ama bir türlü 

çıkaramıyordum. Arkadaşınız da olsa askerî kıyafet içerisindeki birini tanıyamamak o atmosfer içeri-

sinde pek tabiî idi. O beni tanıdı önce. Sarıldık. Mehmet Bey‟di bu. Aynı zaman diliminde, aynı 

mekânda yine bir araya gelmiştik. Siz tesâdüf diyebilirsiniz. Ben kader diyeyim. 

Askerlik bitti. Bazı günleri târifsiz uzunlukta gelse de dört ay geçip gitti. Yine dağıldık. Geldi-

ğimiz yerlere döndük. Bu apaçık bir gerçekti. İnsan nereden gelmişse tekrar oraya dönüyordu. Fark 

etse de etmese de insan bu hakîkat dairesi içerisinde yaşıyordu hep. Ben yaşadığım şehre döndüm. 

Mehmet Bey de kendi şehrine. Öğretmenlik ve hayat mücadelesine kaldığımız yerden devam dedik.  

                                                           
3 Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. 
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Bu arada Sivas‟ta 1974 yılında temeli atılan Cumhuriyet Üniversitesi bütün hızıyla gelişip büyü-

yordu. İlk kurulan fakültelerden birisi de Fen-Edebiyat Fakültesi idi. Edebiyata ve şiire düşkünlüğüm 

dolayısıyla arkadaşlar üniversiteye asistan - adı araştırma görevlisi olmuştu ama biz eski alışkanlıkla 

asistan diyorduk - olarak girmem için beni teşvik ediyorlardı. Bense kendimi lâyık görmüyordum öyle 

yerlere. Asistanlık bizim ulaşamayacağımız bir irtifâda duruyordu. Bizim nesil böyleydi. Çekingen ve 

ürkektik, içinden geldiğimiz sosyal sınıfın gençleri böyleydi. 

Bir gün Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans imtihanı açılmıştı. Arkadaşların ısrarla-

rına rağmen ben yine mürâcaat etmemiştim. Bir arkadaşım benim yerime dilekçe yazmış ve elime tu-

tuşturmuştu. Ben de gayriihtiyârî dilekçeyi alıp ilgili yere teslim etmiştim. İmtihan günü gelip çatmış-

tı. Kendime göre bayağı hazırlanmıştım. İmtihanın yapılacağı sınıfa vardığımda bir de ne göreyim! 

Mehmet Bey sıralardan birinde oturuyor. Beni gördü. Hasretle sarıldık. Eski Türk Edebiyatı alanına 

başvurmuştu. İkimiz de imtihanı kazandık. Tekrar öğrenci olduk. Bu sefer yüksek lisans öğrencisi. 

Yine öğrenci sıralarında beraberdik. Siz tesâdüf diyebilirsiniz. Ben kader diyeyim. 

Yüksek lisansa devam ederken bir yıl sonra araştırma görevlisi imtihanı açıldı. Mehmet Bey ve 

ben diğer pek çok adayla birlikte imtihana girdik. İkimiz de kazandık. Kaderlerimiz bir kez daha ça-

kıştı. Aynı bölümde araştırma görevlisi olduk. Ben iki ay sonra yüksek lisanı Marmara Üniversitesin-

de tamamlamak, devamında doktora yapmak için İstanbul‟a görevli gittim. Mehmet Bey ise Sivas‟tan 

hiç ayrılmadı. Yüksek lisansını orada bitirip dışarıdan doktora için Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsüne kaydolmuştu. Benim için İstanbul‟a gidiş ve yeni bir üniversiteye intibak kolay olmamış-

tı. Yüksek lisansım da doktoram da yasal sürenin en son haddi kullanılarak tamamlandı. Mehmet Bey 

öyle değildi. Cumhuriyet Üniversitesinde kaldığı halde süresinden önce yüksek lisansını ve akabinde 

1990 yılının sonunda doktorasını bitirdi. Hep Sivas‟ta durdu. Ben ise 1994‟te doktoramı tamamlayıp 

Sivas‟a döndüm. Akademik hayata atılmışsanız ve bu hayatın mecburî şartlarını yerine getirmişseniz 

akademik unvanlar er veya geç art arda gelir. Bizim için de öyle oldu. Siz tesâdüf diyebilirsiniz. Ben 

kader diyeyim. 

Mehmet Bey‟le 1994‟ten beri aynı üniversitede Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaktayız. Ge-

riye doğru baktığımda tam çeyrek asır aynı mekânlarda bulunmuşuz. Tam 25 yıl aynı alanda akade-

mik faâliyetler yürütmüşüz. Uzun yıllar birlikte bulunmanın, aynı havayı teneffüs etmenin verdiği gü-

venle, onu akademik anlamda en iyi tanıyanlardan birisi de benim desem, yanlış olmaz sanırım. İnsan 

kendisini bile tam olarak bilemezken başka bir insanı ne kadar bilebilir, ne kadar tanıyabilir ki. Sözün 

tam da burasında ondan duyduğum kelâm-ı kibâr tadında bir cümleyi hatırladım. Bilinenlerin bilin-

meyenler yanında deryada bir damla bile olamayacağını ifade etmek için yeri geldiğinde sık sık şu 

cümleyi söylerdi Mehmet Bey: “İnsan bilmediklerini ayağının altına alsa başı göğe değer.” Bu cümle 

benim de düsturum olmuştur. Hayatın her cephesinde olduğu gibi bildiklerim bilmediklerimin yanın-

da hiç mesâbesinde kalır. Tabiî ki Mehmet Bey vesilesiyle anlatacaklarım için de geçerlidir bu. Onun 

kişiliğini ve ilmî yönünü tam olarak anlatmak mümkün değil, biliyorum. Böyle olsa da bildiklerimi 

dilimin döndüğü kadarıyla anlatmak şimdi yerine getirilmesi en mühim vazifelerden biridir benim 

için. Bu düşünceyle hâfızamı şöyle bir yokladım. Bilinçli olmasa da uzun yıllara yayılmış gözlemler 

sonucu oluşan hâtıra kırıntılarını zihnimin derinliklerinden çıkarmaya çalıştım. Kendisinden dinledik-

lerimi de bunlara ekledim. Anlatmaya gayret edelim. Anlatalım. 

Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. İlim yoluna girmiş biri iseniz, âilenizden başlayarak yakın-

larınızda, çevrenizde, iş yerinizde sizden daha bilgili, ilmî konularda ufku sizden daha açık birilerinin 

bulunması çok büyük bir nimettir. Bir düşünün: Bir ilim adamısınız. Fakültedeki odanızdasınız ve bir 

konuya odaklanmışsınız. Odaklanmışsınız ama araştırma yaptığınız konuda derinleştikçe problem ar-

tıyor. Sürekli engeller çıkıyor. Hep böyle olur. Bu sebeple denilmiştir ki: Küllü şey‟in mâni‟ ve li‟l-

ilmi mevâni‟= Her şey için bir engel, ilim için pek çok engel vardır. Çalışmaya devam ediyorsunuz. 

Çalıştıkça müşküller çoğalıyor ama siz pek endişe etmiyorsunuz, çok fazla sıkılmıyorsunuz. Çünkü 

odanızdan beş on adım ilerideki odada o problemi çözebilecek biri var, biliyorsunuz. Bunun verdiği 

güven duygusu târif edilemez. Bilenler bilir. Böyle ilim adamları zannedildiği gibi pek fazla değildir. 

Sayıya vurulsa bizim memlekette iki elin parmaklarını geçmez. İşte iki elin parmaklarını geçmeyecek 
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ilim adamlarından birisi de Mehmet Bey‟dir. Bilgisine îtimat edebileceğiniz yan odada oturanlardan 

birisi de odur.  

Eski Türk edebiyatı alanında bu kadar rahat, serî ve aynı zamanda neredeyse hiç yanlışsız metin 

okuyan birine rastlamadım desem mübalağa etmiş sayılmam. Yayınladığı onlarca dîvan bir tarafa yüz-

lerce el yazması dîvan okuduğunu kendisi söylerdi, biz de biliyoruz. Bu sebeple bir gazelin bir beyti-

nin birinci mısrasını okumaya başladığında devamında yani ikinci mısrada hangi kelimelerin, hangi 

mazmunların gelebileceğini aşağı yukarı tahmin ederdi. Ben bunu laf olsun diye söylemiyorum. Defa-

larca tecrübe edilmiş bir hakîkati dile getiriyorum. Örnek de verebilirim. Vereyim: 

Metin okuyorum. Bir gazelde şu mısraya rastlıyorum: Sakın bu kişvere aldanma bu kadar ana 

sebât 

Mısrayı düşünüyorum. Bir mana veremiyorum. Vezin çıkmıyor. Sırasıyla el yazması metinden 

kelimeleri harf harf kontrol ediyorum. Harflerin yazılışında bir problem yok. Ama bu okunuşta mana 

yanlış, vezin yanlış. Bu ikisi yerli yerine oturmadan bir beyit bir gazel okunmuş sayılmaz. Eski Türk 

edebiyatında metot böyledir. Hocalarımız böyle öğrettiler bize. Tekrar tekrar bakıyorum mısraya. 

Başka türlü okunmuyor. O anda hatırıma koridorun girişindeki oda geliyor. Oraya gidiyorum. Meh-

met Bey‟e. Şöyle bir bakıyor. “Bu kadar” diye okuduğum iki kelime meğer “yokdur” imiş. Mısranın 

manası da vezni de tebellür ediyor: Sakın bu kişvere aldanma yokdur ana sebât 

Eski yazıyı bilenlerde böyle yanlışlıklar çok olur. Böylesi yanlışlıklar daha ziyâde müstensih ha-

tasından kaynaklanır. Yukarıdaki mısrada “bu” diye okuduğum kelimenin yazılışı “be” ve “vav” har-

finden ibâret. Bu iki harf sırasıyla yan yana dizilirse kelime “bu” diye okunur. Başka türlü okunmaz. 

Fakat Mehmet Bey bakar bakmaz “bu kadar” şeklinde okunan iki kelimenin, “bu” işaret zamirine de-

vamındaki “kaf-dal-rı” harflerinin eklenmesiyle “yokdur” kelimesi olduğunu fark ediyor. Kelimede 

müstensih hatası olduğunu hemen görüyor. Meğer müstensihin azizliğine uğramışız. Müstensih keli-

menin başında olması gereken “ye”nin iki noktasından birini sehven unutmuş, tek nokta koymuş. Bu 

sebeple “ye” harfi “be”ye dönüşmüş.  

Yine çalışıyorum. Üzerine eğildiğim kitap şiir değil. Mensur bir metine yoğunlaştım bu sefer. 

Âh, o eski mensur metinler yok mu? Ömür törpüsüdür onlar. Sırlarını kolay kolay açmazlar okuyanla-

ra. Bu kanâatimi mübâlağa falan sanmayınız. Meslektaşlar bunu iyi bilirler. Bildikleri için de bana 

hak verirler zannediyorum. İşte öyle eski bir metin üzerindeyim. Şemseddin Sivâsî hakkındaki kay-

nakları mütâlaa ediyorum. Karşıma bir kelime çıktı: Âzînepazarı. Elimin altındaki hazır lügatlere bak-

tım. Sanki lâl olmuşlardı. Cevap vermediler. Uzun süredir çalıştığım için yorulmuştum. Biraz dinlen-

mek istedim. Yine yan oda aklıma geldi. Mehmet Bey‟le çay içerken, “Azizim! Eski bir kaynağı ka-

rıştırırken Âzînepazarı şeklinde okunan bir kelimeye rast geldim. Bu kelime ne olabilir?” dedim. Ce-

vap hemen geldi: “Amasya‟ya 20 kilometre mesafede bir köyün eski kaynaklardaki adıdır. Eski kay-

naklarda Âzînepazarı diye geçer. Âzîne „cuma günü‟ demektir. Eski devirlerde bu köyde cuma günleri 

pazar kurulurmuş. Âzînepazarı adı bu sebeple verilmiş olmalıdır. Halk arasındaki adı İnepazar, İnepa-

zarı‟dır. Günümüzde köyün girişindeki levha kaydına göre resmî adı Ezinepazar‟dır.” Bu açıklamayı 

duyunca ilk bakışta önemsiz görünen mâlûmatların yeri ve zamanı geldiğinde ne kadar faydalı oldu-

ğunu bir kere daha müşâhede ettim. 

Yukarıda, “Mehmet Bey kadar serî ve yok denilebilecek kadar hatasız metin okuyan az bulunur” 

meâlinde bir cümle kullandım. Bu hükmü abartı sayabileceklere cevap olsun diye şunları söyleyebili-

rim: Öncelikle Mehmet Bey kimsenin kolay kolay cesaret edemediği mensur metinlere el atmış, bin 

bir güçlükle okunabilen bu eserlerin üstesinden gelmiştir. Vehbî‟nin Sûrnâme‟si, Vak‟anüvîs Es‟ad 

Efendi‟nin Yeniçeriliğin kaldırışını konu alan Üss-i Zafer‟i dîvan nesrinin en ağır metinlerindendir. 

Mehmet Bey bu iki eseri yayınlamış, dili ağdalı mensur eserlerden Seyyid Lokman‟ın Osmanlı târihi 

ile ilgili iki ciltlik Hünernâme‟sini de baskıya hazır hale getirmiştir. Daha pek çok mensur eser onun 

gayretiyle gün yüzüne çıkmıştır. Eski kültürümüzün okunup anlaşılması en zor mensur eserlerinin ya-

nı sıra dîvanlar, mesnevîler de bu gayretten nasiplerini almışdır. Bugüne kadar 11 dîvanı okuyucularla 

buluşturmuş, bu hizmetiyle ülkemizde en çok dîvan yayınlayan ilim adamı olmak unvanını da uhdesi-

ne almıştır. Ayrıca hazırladığı üç dîvan da baskıya hazır halde sırasını beklemektedir. Bu dîvanlarda 

neredeyse hiç okuma hatası yoktur zannediyorum. Olsa idi, merhum Mehmet Ali Tanyeri‟nin gözün-
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den kaçmazdı zaten. Tek bir dîvan hazırlayan bazı ilim adamları bile 2009 yılında yayınladığı Dîvan-

lar Üzerine isimli eserinde Tanyeri‟nin eleştiri oklarından kurtulamamışlardır. Bu eserin yayınlandığı 

târihe kadar Mehmet Bey tam 6 dîvan yayınlamıştır. Tanyeri muhtemelen eleştirebilecek bir husus bu-

lamamış olmalı ki zikri geçen eserinde bu dîvanlardan hiç bahsetmemiştir.  

Mehmet Bey, 38‟i yayınlanmış, 2‟si baskıda, 3‟ü baskıya hazır toplam 43 eserin sahibidir. Bu 

işin ne muazzam bir iş olduğunu ancak erbâbı bilir. Bilmeyenlerin, bilmek istemeyeceklerin de zaten 

îrapta mahalli yoktur. 

Yalnız îrapta mahalli olanların Mehmet Bey‟den bir beklentisi vardır. Zirâ o kimselerin pek ilgi 

duymadığı türlerde ve konularda kalem oynatmış bir ilim adamıdır. Fihrist-i Şâhân türü bunlardan biri-

sidir. Tür olarak pek tanımlanmayan ve ancak 8 tanesi bilinen fihrist-i şâhânlarla ilgili kaleme aldığı ha-

cimli kitap hem bu türü ilim âlemine kabul ettirmiş hem de bunların sayısını 8‟den 43‟e yükseltmiştir.  

Mehmet Bey, yaptığı çalışmalarla eski kültürümüzün el atılmamış bazı türlerini gün yüzüne çı-

karmıştır. Divan şiirinde tavla üzerine ilk makaleyi de o yazmıştır. Kültürümüzde var olan her çeşit 

bilmeceyi anlama ve çözmede şaşılacak derecede pratik bir zekâsı ve bilgisi vardır. Bu sebeple Divan 

edebiyatının en zor türlerinden sayılan ve yazan için de çözen için de bilinmesi gereken pek çok kar-

maşık kuralları olan muammâ ve lügaz hakkında çözüm kuralları ve tekniklerini teferruatlı bir şekilde 

ortaya koyan ve bunları izahlı zengin örneklerle açıklayan efrâdını câmi ağyârını mâni muhalled bir 

eser vermesini ondan beklemek ilim dünyasının en tabiî hakkıdır. Son konuşmamızda Mu„ammâ ve 

Lugaz için ayrı ayrı eserler hazırladığını ve bunların tamamlanma safhasında olduğunu memnuniyetle 

öğrenmiştim. 

Mehmet Bey‟in batı edebiyatı, sinema, tiyatro, müzik, resim vb. konulardaki geniş mamulatı da 

bizleri her zaman şaşırtmıştır. Onun sohbetlerinde bu tür enteresan bilgileri dinlediğimizi de hatırlıyo-

rum. Klasik eserlere vukûfiyeti kadar yeni edebiyata ve kültürüne dair mâlûmatı da insanı şaşırtacak 

derecede zengindir Mehmet Bey‟in. Yeni edebiyat kadar Halk edebiyatı ve kültürü de bu zenginlikten 

payını almıştır. Kendisinin anlattığına göre ilkokul çağlarında babaannesinden Kerem ile Aslı, Leyla 

ve Mecnun, Hârut ile Mârut, Zühre vb. gibi pek çok halk hikâyesi dinlemiştir. Sonraki yıllarda eski 

edebiyata ve kültürüne dair bilgileri arttıkça bu hikâyelerin pek çoğunun kaynağının Firdevsî‟nin 

Şehnâme‟sine kadar uzandığını görmüştür. Azerî kökenli babaannesinden öğrendiği ve zaman zaman 

naklettiği mesellerin tadı ise bir başkadır. Hakkınızı kimseye yedirmeyin bâbında bir sohbet mi başla-

dı. Mehmet Bey, “Babaannem şöyle derdi” diye söze başlar ve devam eder: “İnsanın hayrını koruya-

cak kadar şerri olmalı.” Bu sözün üstüne söz söylenmez. Biz de söylemeyelim. Alçakgönüllülüğü ifa-

de etme husûsunda bir konu mu açıldı. Mehmet Bey, “Yerdeki yüze kimse basmaz.” sözünü nakleder 

babaannesinden. Artık konuşulmaz. Zirâ bu kelâm-ı kibârdaki hikmet konuya son noktayı koymuştur. 

Hele hele, “yüzü yerde olmak” deyimindeki şiiriyet söz söylemeye kimsede mecal bırakmamıştır. 

Konu kapanmıştır. Biz de kapatalım. 

*** 

Her şeyin sonlu olduğunu, bir gün sona ereceğini bilmek kadar insana acı veren bir şey yoktur. 

Sizi bilmem. Ben bu gerçeği zaman zaman çok yakıcı bir şekilde hissederim kalbimde. Şimdi böylesi 

bir gerçekle baş başa kaldığım günlerdeyim. Mehmet Beyle 45 yılı bulan birlikteliğimizin son demle-

rini yaşamaktayım. Mehmet Bey emekli oldu. Çok kısa bir süre sonra doğduğu şehre, Amasya‟ya gi-

dip orada hocalığa devam edecek. Bizim fakültedeki odası boşalacak. Ben o odanın önünden geçerken 

gayriihtiyârî bir şeyler sormak niyetiyle odaya yöneleceğim. Adım atacağım anda Mehmet Bey‟in ar-

tık orada olmadığı gerçeğiyle duraklayacağım. Öylece kalakalacağım. Biliyorum. 

Siz buna ister tesâdüf deyiniz ister kader deyiniz. 

Ben susayım. 

Susayım… 
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Kelimeler, söylendiğinde kulağın duyabildiği seslerden; yazıldığında sadece gözün seçebildiği 

harflerden oluşan bir gösteren. Kullanımsal düzeyde gösterileni ile bütünleşmediğinde anlamsız bir 

ses yığını!.. Gösterilen ise hayat, tecrübe, ilişki, yaşantı, ortaklık ve daha pek çok kelime ile anlatılabi-

lecek birikim, demek. Biriktirdiklerimizin toplamı; bizi toplayan bir ses dizgesidir, artık. Bir kelime, 

hayatımızda, sözlükteki sırasından çıkıp zihnimizdeki kelimeler rafına yerleştirdiyse kendini, işte o 

zaman, kendi gösterileninin ötesinde, bizi gösteren, bizi toplayan, bizi anlatan, bizden birileri olmuş; 

zihin dünyasında bize tebessüm eden bir canlıdır; bir dosttur, bir ilaçtır. Böyle bir kelime zihninizde 

yürüyüşe çıktığında o an, bir cennet anıdır. Bunun -Allah göstermesin- tersi de olabilir. Kindar bakış-

larıyla size diş bileyen, karşılaştığınızda ruhunuzu sıkıştıran, dişinizi birbirine ezercesine vurduran, 

gözünüzü korkutan, görmek/duymak istemediğiniz bir 'düşman'dır; zihninizde yürüyüşe geçtiği an, o 

kelime, işte bir cehennem anıdır, yaşanan!.. 

'Dostluk', yedi ses, yedi harften oluşan bir gösteren. Neyi gösterdiği belli olmayan bir ses yığını 

yahut kargacık burgacık bir çizgiler demeti. Ruhsuz bir ceset, yani. Bir kelimenin neyi gösterdiğini 

bilmiyorsa biri, bu kelime ona göre sadece bir yansıma, evrenden gelen neyi işaret ettiği anlaşılmayan 

bir ses; bir maddedir!.. Tıpkı, 'insan' kelimesi gibi. İnsan, gösterilenleri uyuşan diğerleriyle ülfet kesb 

eder; kanı kaynar; aynı öze sahip olanlarla kan kardeşi değil; belki ama, candan dost olur, onunla. Can 

dostu olur, ona. Gönül dostu, gönle dost insanlara ne çok ihtiyaç var, bu fani dünyada!.. 

Şöyle, geçmişe bir yolculuk yapıp "Dost, candan dost, her daim ve ebeden dost, gönül dostu!" 

diyebileceğiniz kaç isim söyleyebilirsiniz? Belki, pek çok isim yad edilebilir; ama, onları derecelen-

dirdiğinizde "En ..." diyebildiğiniz kaç isim öne çıkar? Derecesi ne olursa olsun, dost sıfatı ile nitele-

nen isimlerin toplamının yüzdesi, aynı sosyal gruplarda tanıştığınız ve zamanla unuttuğunuz isimler 

içinde kaçtır! Hayatınızın bir anında sosyal grup oluşturduğunuz ve ortak anılar edindiğiniz binlerce 

insanın içinde dost kelimesi ile nitelendirebileceğiniz kaç kişi vardır! 

İşte, Mehmet Hocam, aramızda tam on yaş olmasına rağmen 1990 yılında başladığım akademik 

zaman diliminin dost halkası içinde en öne çıkan kişilerinden biri oldu, benim için. Abi yahut hocadan 

ziyade bir dost olarak gördüm hep, kendisini; çünkü, mütevazi, candan ve samimi davranışları hep öyle 

hissettirdi, bana. Müteşekkirim. Hayatı anlamlandıran, hayatı güzelleştiren bir Adem, bir Abdülkadir, bir 

Metin, bir Necmettin, Mehmet olarak tekrarlandı. Başka isimlerle tekrarlanması; tekrarlanacak isimlerin 

hiç bitmemesi en büyük arzumdur. Kendim için ve dünyayı güzelleştiren her güzel insan için... 

1989 yılının sonbaharında öğretmen olarak Konya'nın Akşehir ilçesi, Reis kasabasından mezunu 

olduğum Sivas'a Sivas İmam Hatip Lisesi'ne tayinim yapılmıştı. Üniversiteyi merak ettim. Gidip 

gezmek, yerinde görmek; sadece "Nasıl bir yerdir?", "Hangi fakülteler vardır?" gibi tecessülerimi gi-

derebilmek arzusuyla üniversiteye gitmek istedim. Üniversiteye giden belediye otobüsleri Yeni Cami 

Meydanı'nda Yeni Caminin hemen önünden kalkmaktaydı. Durakta zayıf, ince, uzun biri duruyordu. 

Gözlükleri dikkat çekecek irilikteydi. Otobüslerin gidiş yerinden emin olmak amacıyla üniversite oto-

büslerinin o duraktan kalkıp kalkmadığını sordum. Kısa bir tanışma ve konuşmadan sonra Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olduğunu öğrendim. Kendisi, bunu hiçbir zaman hatırla-

masa da hafızamın bir köşesinde hep yerini muhafaza etmiştir. 

Mezunu olduğum lisede artık edebiyat öğretmeniydim; lakin, öğrenciliğimde gıbta ile baktığım, 

hep onlar gibi olmayı arzuladığım hocalarım, artık amirlerimdi; ancak, idareci ve öğretmen olarak on-

                                                           
4 Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü. 
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larla yıldızlarımız bu kez -nedense- uyuşmamıştı. Nöbetlerim, pazartesi sabah ve cuma öğleden sonra 

marş törenlerine denk gelecek şekilde ayarlanmış ve bana yarım günümün bile boş olmadığı delik de-

şik bir ders programı hazırlanmıştı. Küçük hatalarım bile affedilmiyor; hemen soruşturma açılıyordu. 

Bir gün yine acısı hâlâ dimağlarda kalbimi ağrıtan olaylardan biri yaşandıktan sonra öğretmenler oda-

sında bir kağıt kalem alıp masaya oturduğumu gören beni seven öğretmen arkadaşlarım istifa edece-

ğim düşüncesi ile beni vazgeçirmeye çabalayarak elimden kağıt ve kalemi almışlardı. Onlara istifa 

etmeyeceğimi, sadece ücretli yürüttüğüm ek dersleri bırakacağımı söylediğimde beni serbest bırak-

mışlardı. Bu havada teneffüs ettiğim kendi lisemdeki öğretmenlik günlerimin birinde edebiyat öğret-

menleri zümre toplantısı yapıyorduk. Toplantıda, üniversitede yüksek lisans eğitim yapan bir meslek-

taşımdan araştırma görevliliği sınavı olduğunu öğrenince kurtuluş çabası -belki, çırpınması- niyetiyle 

sınava girmeye karar verdim. 

Nasipmiş; sınavı kazandım. Artık, o durakta karşılaştığım Mehmet Hocamla koridorda odaları-

mız yan yanaydı. Tanış ve biliş peyderpey yükseldikçe dostluğun düzeyi de arttıkça arttı. Biz artık, 

sırdaşlık derecesinde dost olduk. Büyük -en büyük- şanstı bu, benim için. 

Dünya hâlidir, hep sıkıntısız geçmez. En sıkıntılı anlarda kardeş gibi -abartı olmayacak; belki, 

kardeşten öte- yanımda olmuştur. Bir kaza sonrasında kilometrelerce yolu hiç dikkate almadan imda-

da koşmuştur. Bir yardım elini en çok hissettiğim anlarda Mehmet Hocamı yanımda bulmuşumdur. 

Paraya ihtiyaç duyduğumda hep kefilim olmuş; olmadı, benim için kredi çekmiştir. Dostluğun yaslan-

dığı kelimelerden biri de fedakârlıktır. Ben bir dost olarak gördüğüm hocamdan yakınlarımın yapa-

mayacağı fedakârlıkları gördüm. Dostluğun nasıl yapılacağını gördüm. İnşallah, öğrenebilmişimdir. 

Akademiye girebilmek kadar, alanını layıkıyla -ve belki, fazlasıyla- temsil eden bir hoca ile dost 

olmak, üstelik onun çalıştığı odanın yanındaki odada mesaiyi gerçekleştirmek, benim için ayrıca bü-

yük bir şanstı. İlk yıllarımda, yüksek lisansa bile başlamamış, akademisyenliğin a'sından bile haberi 

olmayan biri idim ve akademiye tamamen yabancı biri olarak ne yapılması gerektiğini tam olarak bi-

lemiyordum. Hâl böyle iken birden bir yol göstericiye, bir rehbere, müşkil meseleleri çözerek meslek 

hayatını kolaylaştıran bir âlime komşu olmak, büyük bir lütuftu. Destekleri elbette unutulmaz. 

Mehmet Hoca, üniversite lojmanlarında kalıyordu. Bense şehirde kirada idim. Daha sonra 1999 

yılında ben de lojmana çıktım. O yıldan itibaren yaz kış demeden kışları -20'lerde bile lojmandan üni-

versite hastanesine kadar akşam saat 10.30 ile 11.30 arası spor amaçlı yürüyüşlerimiz başlamıştı. 

Edebiyat, kültür ve siyaset sohbetleriyle zenginleştirilmiş bu yürüyüşlerimiz bugüne kadar da kesinti-

siz devam etmiştir. Bu yürüyüşlerimiz pek çok kişinin dikkatini çekmiş; zaman zaman yürüyüşlerimi-

ze gıpta ile baktıklarını ve katılabilmeyi çok arzu ettiklerini de dile getirenler olmuştur.  

Mehmet Hoca'nın sadece klasik Türk edebiyatı alanında derinliği yoktur. Kendi akademik alanının 

meslektaşları tarafından pek bilinmeyen kıyıda köşede kalmış muamma, lügaz gibi konular yanında hiç 

literatüre girmemiş edebiyat türleri hakkında da derin bir bilgi birikimine sahiptir. Pek çok kez bu yürü-

yüş sohbetlerinde buna şahit olmuşumdur. Etrafındaki insanlardan da bu duruma şahitlik edecekler de 

elbette çıkar. O, aynı zamanda, yeni Türk edebiyatı ile Doğu ve Batı edebiyatları alanında da en az kendi 

meslek alanı kadar bilgi ve donanıma sahip bir hocadır. Sohbetler esnasında söz sinema ve müziğe gel-

mişse müzik ve sinema hakkında aktardığı bilgiler, hocanın asıl uzmanlık alanının klasik Türk edebiyatı 

olup olmadığı hususunda insanı şüpheye düşürecek boyuttadır. Kelimenin tam anlamıyla bir 'münev-

ver'dir. Sadece münevver değil; münevver olmanın ötesinde paylaşımcı ve paylaşmaktan büyük bir mut-

luluk duyan bir 'münevver'dir. Benim herhangi bir çalışmamla ilgili yeni ve kesinlikle işime yarayacak 

bir bilgi edinmişse yürüyüş ve sohbet anını beklemeden hemen telefona sarılır ve unutma afetine karşı 

tedbirini alıp hemen o bilgiyi bana aktarırdı. Benim dışımda başta, lisansüstü öğrencileri ve asistanları 

olmak üzere pek çok kişiye de böyle davrandığına şahitlik etmişimdir. Kendini çoğaltma gayreti, mü-

nevver olmanın olmazsa olmaz türünden bir anlam ayırıcısı olmalı! Öğrendim. Böyle münevver insanla-

rın varlığı ve etrafımızda oluşu için Allah'a bol bol şükretmek gerek. Hamd olsun. 

Yüksek lisansımı bitirmiş; Fırat Üniversitesinde doktoraya başlamıştım. Ders döneminde boş 

zamanlarda tezimi de yapma düşüncesindeydim. Ayasofya Müzesinden istediğim Ediveye-i Müfre-
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de'nin fotoğrafları bir türlü gelmemişti. Vakit geçiyordu ve ben çok rahatsızdım. İçine düştüğüm sı-

kıntıyı çok yakından bilen ve pek çok sayıda yazmanın kopyasını elinde bulunduran Mehmet Hocam, 

hemen imdadıma yetişti. Kütüphanesindeki yazma eserlerin kopyaları arasından Gül ü Nevruz mes-

nevisini doktora tezi yapmam için bana verdi. 7400 beyitlik bu mesnevinin okunması, doktora dersleri 

ile birlikte bitmişti. Sonrasında, dil değerlendirmesi ve tezin diğer eksikliklerinin giderilmesi, fazla 

vaktimi zaten almadı ve ağır bir tezi erken bir vakitte bu yardım vesilesiyle tamamlayabildim. 

Doçentlik başvurusu için hazırlamam gereken kitap hususunda da Mehmet Hocamın kütüphane 

gibi olan yazma fotokopileri yine imdadıma yetişti. Mehmet Hocam, içinde İlmi'n-Nüşşâb, Riyâzeti'l-

Hayl ve İlmü'l-Müsabaka kitaplarını içeren Hulasa isimli mecmuayı verdi. Ben de Kıpçak-Oğuz karı-

şımı iki kitabı hazırlayarak Prof. Dr. Cemal Ağırman'ın çevirisini yaptığı üçüncü kitapla birlikte yine 

Hulasa adıyla yayınladım. Bir dilcinin üzerinde çalışma yapabileceği bir esere daha ihtiyaç duysaydım 

-hiç şüphe yok ki- Mehmet Hocamın bana verebileceği elinde pek çok eser mevcut idi ve hiçbir tered-

düt yaşamadan verir ve bundan da büyük bir mutluluk duyardı. Sağ olsun, var olsun. Güzellikleri ço-

ğaltmaya olan katkıları daim olsun. 

1990 yılından beri tanışma ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum Mehmet Hocamda disiplinli ça-

lışmanın nasıl yapılacağını gördüm ve öğrendim; ama, -maalesef- uygulayabilme becerim yoktu; uy-

gulayamadım. Kendisinin doçentliği hakkında "Biraz daha beklesin; henüz çok genç!" şeklinde olum-

suz görüş bildiren bölüm başkanımız, öğrencilerimizin şiddeti ile karşı karşıya kaldığında hiç tereddüt 

etmeden ve hocanın kendisi hakkındaki olumsuz görüşünün etkisinde kalmadan hocamızın hakkını 

korumak için şahitlik ederek; adaletin gerçekleşmesi için doğruları hiç tereddüt etmeden dile getirmiş-

tir. Doğruluktan ve adaletten yana tavır takındığına dair daha pek çok örnek aktarılabilir, burada; an-

cak, hepsi, malumu ilam olur. 2020'li yıllara geldiğimizde akademisyenlerde adalet ve doğruluğun 

önemi ve her birimde bir hocanın önderliği daha bir önem kazanmıştır. Rabbim sayılarını çoğaltsın. 

Mehmet Hocamla pek çok kültürel, akademik ve turistik seyahatlerimiz oldu. Şüphesiz, hocam 

beni yemeklerden kıl ve sinek bulmayı araştırırken hatırlıyor olmalı! Ben ise hocamı aynı otel odasın-

da yatarken tesadüfen gece uyanmışsam elinde bir havlu veya bulduğu herhangi bir şeyle sivrisinek 

öldürmeye çalışırken görürdüm. Bu sayede, sivrisineklerin benim kanımı beğenmediklerini ve kanımı 

emmek için bana hiç saldırmadıklarını öğrendim. Bundan -nedense- kendim için çok mutlu oldum; 

çünkü, sivrisinekler âlim kanını arzu ediyor ve o yüzden hocaya mussallat oluyarlarsa hiçbir zaman 

âlim olmamayı isterdim!.. 

Mehmet Hocam, bu seyahatlerde her türlü planlamayı yapar; bana hiçbir iş bırakmazdı. Her şeyi 

en ince ayrıntılarına varıncaya kadar planlardı. Yaptıklarından ben hiç pişmanlık duymadım. Yanı-

mızda başkaları olduğunda -eminim- onlar da pişmanlık duymamışlardır. Mehmet Hocam, bu yönüyle 

bende komutanlığı da hocalığı gibi mükemmel yapabileceği izlenimini uyandırmıştır. 

Komutanlık sözü kullanılmış olunca çağrışımın gücüyle zihne ilk düşen kelime -elbette- 'disip-

lin'dir. Her öğrenci onun disiplinine yakından şahittir. Edebiyat dersi verdiği öğrencilerine hiç aksatma-

dan kesintisiz edep dersleri vermeyi de kendisine önemli bir görev addetmiştir. Bilhassa, uzun süre (16 

yıl) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı yaptığı dönemlerde öğrencileri, "İyi öğreniciler olsunlar, 

hocalarını iyi temsil etsinler!" düşüncesiyle sınıfta ve sınıf dışında hep disiplinli davranmıştır. Öğrencile-

ri bu söylediklerimin masum şahitleri olacaklardır. Bölüm hocaları derse girdiklerinde edep dairesinde 

hocalarını bekleyen ve onlardan alacakları bilgileri gözleri parlayarak alma arzusu içindeki öğrencileri 

bulmuşlarsa bunda en önemli pay, -şüphesiz- Mehmet Hoca'nındır. Farz-ı ayn babından işleri en mü-

kemmel bir şekilde yapıyorken farz-ı kifaye cinsinden işlerde de yaklaşım değişmemiştir. İşlerini en 

mükemmel şekilde gerçekleştirebilen insanların varlığı bu ülkede -inşallah- hiç eksik olmaz. 

Nasıl ki, bir tohum toprağa düştüğünde bin tohum olabiliyorsa dostluk, hocalık, insanlık, fe-

dakâlık tohumları da Mehmet Hocayla ve onun dokunduğu binlerce insan yoluyla Sivas'ta çoğalmıştır. 

Emeklilik yaşı, bunun artık Amasya topraklarından gerçekleştirileceğini gösteriyor. Mehmet Hocam, 

Amasyalıdır. Dolayısıyla, Amasya ile olan toprak bağı gönül bağı olarak perçinlenecektir. Nerede ol-

duğunun, nerede güzellikleri çoğalttığının -elbete- önemi yoktur; çünkü, vatan illerden, ilçelerden ve 
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köylerden oluşur; ancak, illerle, ilçelerle ve köylerle hiçbir şekilde sınırlandırılamaz. Vatan bölünmez 

bir bütündür ve her köşesindeki güzelliğin bahçenin bütüncül güzelliğine sayıldığı bir bahçe gibidir. 

Bir tohum, bir noktada yeşerdiği ve meyveye durduğu anda artıları bahçe adına yazılır. Vatanın 'insan' 

kelimesinin gösteren ve gösterilenli iki boyutuyla tüm güzelliklerini üzerinde somutlaştırmış insanlara 

kuvvetle ihtiyacı vardır. Bu özellikleri haiz insanların vatanın her köşesinde kendilerini acilen coğalt-

maları, çağın hastalıklarını önleyebilmek açısından daha bir elzem hâle gelmiştir. Sayıları, bu ülkede 

nefes alıp veren bütün insanları kapsayacak şekilde çoğalsın, inşallah. 

Süreyya Berfe'nin "...Valiye vardım ödlek / Başkana vardım gülüyor / Belki çıkar diye evrak / 

Bir dost bulamadım / Gün akşam oldu" feryadı, kişiden ziyade vasıf yoksunluğundan kaynaklanmak-

tadır, kanımca. Böyle bir feryat, fedakâr dostları olanlar için bir edebiyat ürünüdür, sadece. Ben de bu 

şiire bir edebiyat metni gibi bakanlardanım; çünkü, şanslı doğmuştum ve hayatımın değişken her ev-

resinde fedakâr dostluklar ile zenginleştirildim. Şanslıydım; çünkü, gün akşam olmadan gösterilenleri 

gösterenlerinden daha kuvvetli kelimelerle ifade edebileceğim bir dost, bir insan, bir hoca, bir ağabey, 

bir kardeşi akademik evrede de bulmuştum. 

Nefes alıp verdiğimiz mekanlar değişiyor; ama, kalp ve zihin -hiç şüphe yok ki- mekândan azade 

işlemektedir. Hatıralar, -hatıraların kalp ve zihinlerde biriktirdiği enerji- asla bitimli değildir. Kalbim 

ve zihnim hep bitimsiz bu enerjiyle çalışacak ve gelecekte de gerçekleşebildiğini tecrübeyle bildiğim 

dostluklara yelken açacaktır. Hayatın gönül dostlarıyla, güzel dostluklarla daha bir anlamlı olacağına 

dair kanıt elde edilmiştir, bir kere. İşte, hep o umut, hayatı daha da kolaylayacak; daha bir yaşanabilir 

kılacaktır. Yaşanabilir bir hayatı sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşaması; yaşadığı her ortamda ya-

şatabilmesi duasıyla bana söz goncası duygularımı harf güllerine dönüştürme imkânı verenlere teşek-

kür ederek güzel insanın temiz kalbini selamlıyorum. 
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Yaklaşık 30 yıllık hukukumuz ve dostluğumuz bulunan kıymetli Hocam Prof. Dr. Mehmet Ars-

lan‟la yüz yüze ilk karşılaşmamız, ardından gelen güzel tanışıklığımız, hatırımda kaldığı kadarıyla 

Kayseri‟de 28 Mayıs-3 Haziran 1990 tarihlerinde gerçekleştirilen “I. Milletlerarası Büyük Azerbaycan 

Kongresi” vesilesi ile olmuştu. O yıl, fakir, Erciyes Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü okut-

manı olarak görev yaparken Mehmet Arslan Hocam ise Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-

tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü araştırma görevlisi kadrosunda bulunuyordu. Sonradan anladığı-

ma göre her ikimiz de görev yaptığımız üniversitelerin hâricinde, başka üniversitelerde doktora yapı-

yorduk. Aramızda 10-15 yaş farkı olduğunu tahmin ettiğim Mehmet Hocam, Kayseri‟deki ilk karşı-

laşmamızda sâkin duruşu, nâzik ifadeleri, kelimeleri seçerek ve yerli yerinde kullanmasıyla bilhassa 

dikkatimi çekmişti. İyi bir eğitim aldığı, çok kitap okuduğu, her cümlesinden açıkça anlaşılıyordu. 

Çevresinde kitap kurdu olarak tanınan benim gibi biri için çok önemli bir vasıftı bu tabiî ki... Progra-

mın son günündeki Kapadokya gezisine kadar süren bu beraberlik ile dostluğumuz iyice pekişti. 

Azerbaycanlı bir kardeşimize âit turistik tesisteki yarım gün kadar süren misafirlik boyunca edebî ve 

ilmî mevzular üzerinde epeyce sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Kendimce, o gün, kibar ve zarif bir 

akademisyenin insanı bağlayan doyurucu konuşmalarından olabildiğince nasiplendim. 

Mehmet Arslan Hocamın ilk yazılarını Yedi İklim Dergisi‟nde okumaya başladık. Rahmetli Ho-

cam Prof. Dr. Tunca Kortantamer nezâretinde Mîrzâ-zâde Ahmed Neylî Efendi ve Dîvânı üzerine 

yapmakta olduğum doktora tezi çalışmamın önemli bir kısmında, Yedi İklim‟de çıkan bu yazıların 

ciddî katkıları olmuştur. Burada, bu yıllarda Yakup Şafak Hocamın da özellikle aruz ile ilgili yazıları-

nın ufuk açıcı olduğunu eklemeliyim. 

Yedi İklim‟de çıkan yazılarıyla Mehmet Hocam, Ahmed Neylî Efendi‟nin gerek hayatıyla ilgili 

ve gerekse Dîvânında bulunan çeşitli şiirler ve onlarla alâkalı karşılaştığım güçlüklerin üstesinden 

gelmekte o kadar yardımcı oldu ki... 18. yy. şâirlerinden olan Neylî‟nin şiir kitabında hem biyografik 

hem de teknik bazı mesele veya mevzûların hallinde, Mehmet Hocamın bu yazıları tuhaf bir tesadüfle 

yol gösterdi. Her ikisi de 1992 tarihli olan “Nedim Divanı‟nda Mûsikî” ve “Kadı Burhâneddin Diva-

nı‟nda Mûsikî” yazıları, Ahmed Neylî Efendi Dîvânı‟ndaki mûsikî terimlerine daha dikkatle bakma-

ma, dolayısıyla kâr-ı nâtıklara yönelmeme de vesile olmuştur. Bu arada, Ege Üniversitesinde beş yıl 

kadar mesâî arkadaşlığımız da bulunan, tıp tarihi üzerine eşsiz çalışmalar yapan çok kıymetli bilim 

adamı Prof. Dr. Ali Haydar Bayat‟ı da rahmetle analım. 2006 Ağustos‟unda Rahmet-i Rahmân‟a 

uğurladığımız kıymetli hocamızın, esas alanı olan tıp tarihi dışında, Türk mûsikîsi ile ilgili de çok de-

ğerli eserleri bulunmaktadır. Hem kendi çalışmalarından hem de öğrencilerine yaptırdığı yüksek li-

sans tezlerinden çok istifâde ettiğimi, bilim ve insanlık ahlâkı gereği dile getirmeliyim. 

Mehmet Arslan Hocamın, yine 1992 yılında Yedi İklim Dergisi‟nde yayımladığı “Divan Şâirinin 

Dehâsı ve Zâtî‟nin Şiirlerinde Muammâ Benzeri Harf ve Kelime Oyunlarına Dâir I-II” başlıklı iki ayrı 

yazısı ile “Mu‟ammâ Geleneği ve Cem Sultan‟ın Bazı Mua‟ammâlarının Çözümü” makalesi, Neylî 

Divanı‟nda karşılaştığım „muammeyât‟ ve „el-elgâz‟ başlığı altındaki şiirleri daha iyi anlamamı ve 

bunları beklenen ölçüde değerlendirmemi sağlamıştı. Daha sonra sırayla gelen makalelerinin her biri 

fakir için her zaman ufuk açıcı, her zaman güzel bir rehber olmuştur. 2000 yılında Kitabevi yayınları 

arasında neşredilen “Osmanlı Edebiyat-Tarih-Kültür Makaleleri” isimli kitabı ise hem benim hem de 

lisans, yüksek lisans ve doktora talebelerim için zengin bir hazine olmuştur. 

                                                           
5*  Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kayseri. atabeykilic@gmail.com 
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Hocam ile hukukumuzun en güzel kazançlarından biri de başta Hüseyin Akkaya Hocam olmak 

üzere, İbrahim Delice, Recep Toparlı gibi birbirinden kıymetli insanlarla tanışmak ve sağlam bir dost-

luğa sahip olmaktır diyebilirim. Hepsini hürmet ve muhabbetle anarım. Özellikle Hüseyin Akkaya 

Hocamın, Mehmet Arslan Bey‟in tavsiyesi ile iki binli yılların başında birkaç yıl Erciyes Üniversite-

sindeki yüksek lisans ve doktora derslerine gelmesi, o güzel cevheri daha iyi tanımaya vesile oldu. 

Mehmet Arslan Hocamın, va‟dettiği üzere bizlere yardım edemeyecek oluşunu telafi için Hüseyin 

Akkaya Hocamı tavsiye ederken kullandığı şu güzel cümleleri kaç akademisyen bir diğer arkadaşı için 

sarf edebilir acaba? “Atabey Hoca, ben gelemeyeceğim yoğunluktan ve idarî görevlerden dolayı ama, 

sana öyle güzel bir arkadaş tavsiye edeceğim ki sonunda iyi ki Mehmet Hoca gelmemiş diyeceksin. 

Her bakımdan çok güzel bir insan. Görünce sen de hak vereceksin bana.” Daha fazla kelâma hâcet 

var mı? Akkaya Hocamın nezâketi, zerâfeti, konuşurken kelimelerin bir şiirin mısraları gibi dökülüşü, 

insanı hayran bırakan hâfızası, ezberinde yüzlerce, belki binlerce şiirin bulunması, her zaman müte-

bessim duruşu, bizim için sıradanlaşan tuhaf hâl ve hareketlere bir çocuk saflığı ile şaşırması ve kul-

landığı son derece samimî ifadeler, güzel giyinmesi, her zaman temiz ve tertipli oluşu ve daha nice 

sayamayacağımız haslet, Mehmet Arslan Hocamın ne kadar haklı olduğunu da gösteriyordu. Boşuna 

denmemiş “İnsan, insanın aynasıdır.” Anlaşılacağı gibi, yıllara dayanan dostlukları, bunca güzel me-

ziyetin de ortak oluşundan ileri geliyordu. Var olsunlar, dostlukları ebedî olsun, olabilirse emsâl teşkil 

etsin! 

Fakirin, rahmetli Hocam Prof. Dr. Tunca Kortantamer‟in de yönlendirmesiyle, 1990‟lı yıllarda 

kurmaya başladığı hayâli, İç Anadolu bölgesinde bir ortak çalışma halkası oluşturmak, sahaya güzel 

insanlar, iyi yetişmiş elemanlar kazandırmak, -o zamanlar hayâl-i muhâl kabîlinden olan- sempoz-

yum, konferans, ortak doktora vb. gibi bilimsel faaliyetler yapmak, iştişâre ile yürümek ve daha ekle-

yebileceğiniz masumâne işler icrâ etmek idi. Bunun için yıllara dayalı gayretimiz ne yazık ki, insanla-

rın kendi dünyâlıklarının derdinde oluşu, ufuklarının sınırı, başka bağlantılar, tazyikler, hizip, cemâat 

vs. gibi bu devrin çok yaygın hastalıkları ile ancak bir yere kadar geldi, gelebildi. Çok şükür Rabbimi-

ze ki Mehmet Arslan ve Hüseyin Akkaya Hocalarımla hiç kopmadan devam eden dostluğumuz, ortak 

çalışmalarımız, bu hâlisâne düşüncelerin gerçekleşebileceğini de gösterdi bize...  

Mehmet Arslan Hocamın, mesâî arkadaşlarıyla ne kadar güzel bir bağlantı kurduğunun sağlam 

delillerinden biri de yıllarca süren bölüm başkanlığı ve burada sayamayacağım diğer idârî görevleri-

dir. Çeşitli vesilelerle bulunduğum bölümlerindeki huzur, sükûnet, dayanışma, ilmî gayret ve belki 

gençler arasındaki tatlı yarış havası, insana ayrı bir güven duygusu veriyordu, hâlen de öyledir... Allah 

bozmasın. Bu birbirine bağlılık havası o kadar güzeldi ki, her karşılaşmamızda sık sık nazarlara gel-

memeleri için duâ ettiğimi, memleketimizde neredeyse bu seviyede huzurlu bir birimin bulunmadığı-

nı, her zaman gıpta ile baktığımı dile getirirdim, hâlen de öyle... Bu hususta, bölüm ve birim hocaları-

nın, genç arkadaşlarımızın dile getirdiği nokta, Mehmet Arslan Hocamızın derleyici, toparlayıcı, den-

ge ve otorite unsuru olduğu, bu huzurlu ve sâkin manzaranın, çoğu arkadaşlarının kendi üniversiteleri 

ve hatta diğer üniversitelerde yönetici olmasına kapı açması olmuştur. Kendi içinde huzur bulunma-

yan bölüm ve birim elemanlarının kuru veya yaş fark etmeden ciddî sıkıntılara maruz kaldığına da 

bizzat şâhit olduğum için, bu tesbitlerin ne kadar doğru olduğunu tekrar etmeye gerek yok sanırım. Bu 

mânâda, hem Cumhuriyet Üniversitesi‟nin çeşitli birim ve bölümleriyle, hem de Türk Dili ve Edebi-

yatı alanının Mehmet Arslan Bey‟e, çok şey borçlu olduğunu düşünüyorum. Bir akademisyenin en 

önemli ihtiyacı ve belki de sermayesi „huzur‟ ise bunu temin eden insana ve çevresinde bulunan dost-

larına da minnet duymak, teşekkür etmek, en azından vefâ gereği olmalıdır. 

Mehmet Arslan Hocamın, çevresinde bulunan her insana, bilhassa öğrencilerine ne derece fayda-

lı olduğunu da şahsen görmüş bir insanım. Şimdi Cumhuriyet Üniversitesi başta olmak üzere, ülkemi-

zin pek çok üniversitesinde Mehmet Hocamın rahle-i tedrîsinden geçmiş -resmî olarak danışmanlık 

yapsın veya yapmasın- pek çok güzel insan, en üst dereceli akademik unvanlardan tutun, yöneticiliğe 

varana kadar pek çok kadro ve makamı şereflendirmektedir. Bu husustaki heyecanı, isteği ve netice 

alındıktan sonraki mutluluğunu defalarca görmüş bir insan olarak bunu muhakkak dile getirmek gere-
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kir diye düşünüyorum. „Vefâ‟, son zamanlarda iyice toprağa gömdüğümüz, özellikle „minnet‟ altında 

kalıp ezilenlerin ağzına bile almadığı asil bir kelime olarak bize bunu emreder... 

Son olarak, kendisiyle yolları kesişen bazı dostlarımızın da dediği gibi, -bildiğim kadarıyla- 

Mehmet Arslan Hocam, hiçbir zaman herhangi bir parti, gurup, hizip, meşrep, cemiyet vs. mensubu 

olmamış, yapılanmaya bağlı kalmamış, hiçbir vakit de bunların yolunda gitmemiş, bunu da tasvip et-

memiştir. Çizgisi, devlet-millet-ümmet esasına dayalı bir Cumhuriyet aydını olarak tasvir edebiliriz 

Mehmet Hocamı. 

İnsan hayatındaki dostlukların Allah vergisi olduğuna sonuna kadar inanmış bir insan olarak 

akademik beraberliğin, arkadaşlığın daha da özel bir lutuf olduğu kanaatindeyim. Mehmet Arslan gi-

bi, eskilerin ifadesi ile her bakımdan “numûne-i imtisâl”, yeni yeni kullanılan karşılığıyla “rol modeli” 

olan kıymetli bir insan; sahaya yeni dâhil olan, içinde bulunan, yıllanmış, kıdem almış, yolun sonunu 

görmeye başlamış herkes için güzel bir ayna olabilir. Nasıl olmalıyım, nasıl olmamalıyım, nerede 

durmalıyım veya durmamalıyım, ne iyidir veya kötüdür, nasıl anılırım gibi yüzlerce sorunun cevabı, 

Mehmet Arslan Hocamızın terceme-i hâline göz atanlara usûlüyle verilecektir, sanırım. 

Ömrü ve ilmî gölgesi uzun, yolundan gideni çok olsun. Eski Türk Edebiyatı alanının en etkili ve 

en fazla sayıda kitap, makale yayımlayan hocalarından biri olarak hatırlanacak Mehmet Arslan Beye-

fendi‟ye dâir ne söylesek eksik kalır. Şâirin mısra‟ı duygularımıza tercümân olsun... 

Hayrıla yâd eylemek lâzım kişi üstâdını... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOCAM… 
Hakan Yekbaş

6
 

 

Tabîb-i hâzıkı bul da ilâcı sonra ara 

Keçecizâde İzzet Mollâ 

 

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bö-

lümünden mezun olalı dört yıl olmuştu. Mezuniyet aşamasında iken eski Türk edebiyatı derslerimize 

gelen Numan Külekçi Hocam, yüksek lisans yapmayı düşünüp düşünmediğimi sormuş, ben de o dö-

nemde hastalıklarla uğraşan anne ve babama yakın olmak amacıyla Sivas‟ta bulunmam gerektiğini 

söylemiştim.  

1999 yılıydı. Öğretmen olarak Sivas‟a atanmıştım. Merhum anneme ve babama verdiğim sözü 

tutmuş, tekrar dizlerinin dibinde, onların nazarı altında vazifeye başlamıştım. Anne ve babama karşı 

evlatlık vazifelerimi yerine getireceğim için de Rabbime şükrediyordum. Bu arada bir yuva kurmak 

ve ilk evladım Aslı‟yı kucağıma almak nasip olmuştu. Bütün bu güzelliklerin yanında zihnimin ve 

gönlümün bir köşesinde Numan Hocamın söylediği sözler sebebiyle yüksek lisans yapma isteğim kül-

lenmeyen bir kor gibi yanmaya da devam ediyordu. Bir hocanın rahle-i tedrisinde ilim tahsil etme iş-

tiyakım bir türlü kemale ermemişti. Öyle ki tabibini arayan bir hasta gibiydim, derdime derman arı-

yordum. 

Hatırladığım kadarıyla 2003 yılının haziran ayının son günlerini yaşıyorduk. Öğretmenler oda-

sında “Ne olacak bu gençliğin hâli” minvalinden gençliğin durumunu tartışırken bir taraftan da tıpkı 

öğrencilik yıllarımızda olduğu gibi devleti nasıl yönetmek gerektiğinden dem vuruyorduk. Bu arada 

laf nereden açıldı anımsamıyorum ama kıymetli bir dostum Cumhuriyet Üniversitesinin lisansüstü sı-

navı açtığını söyledi. Bu sözleri duyar duymaz içimde küllenmiş olan yüksek lisans iştiyakım bir anda 

aleve dönüşmüş, bu sınava muhakkak katılmam gerektiğini düşünmüştüm. Sınav eylül ayındaydı. 

Önümde sadece üç aylık bir dönem vardı. Okuldan çıkıp eve vardığımda kütüphanemdeki divan ede-

biyatıyla ilgili bütün kitapları masama yerleştirmiş, çalışmaya hemen başlamıştım. Öyle ki kendimi 

Süleymaniye Kütüphanesinin bahçesinde bir divanı tetebbu ederken ya da talebelik yıllarımızda Rıd-

van Canım hocam gibi takti‟li bir şekilde gazel okurken hayal etmeye başlamıştım. Bu hayallerin eşli-

ğinde önce Ahmet Talat Onay‟ın “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar‟ını, ardından Agah Sırrı Le-

vend‟in “Divan Edebiyatı”nı, Haluk İpekten Hoca‟nın “Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri”ni, Ömer 

Faruk Akün‟ün “Divan Edebiyatı” maddesini ve bilumum edebiyat tarihlerini, gazel şerhlerini büyük 

bir iştiyak ve heyecanla okumaya başladım. Söz konusu eserleri okudukça hem üniversite yıllarını yad 

ediyor hem de Fuzûlî‟nin, aşk ateşi içindeki yalnızlığını, Bâkî‟nin güz yellerinde savurduğu hayalleri-

ni, Nedim‟in yarım neşesi içinde sakladığı hüznünü, Şeyh Gâlib‟in taşlı yollarda kırılan gönlünü talim 

ediyordum. 

*** 

Kimi ar‟ar dedi kadd-i dildâra kimi elif 

Cümlenin maksûdı bir ammâ rivâyet muhtelif 

     Muhibbî 

 

Bütün bu heyecan ve iştiyak içinde bir taraftan da acaba sınavı kazanırsam hocalarla iletişimim 

nasıl olur diye merak ve endişe etmiyor değildim. Aslında bu düşüncelerin kaynağında Türk Dili ve 
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Edebiyatı Bölümünün hocalarıyla ilgili yaptığım araştırma yatmakta idi. Ben Erzurum‟dan mezun ol-

muştum. Sivas‟taki hocalarımı şahsen hiç tanımıyordum. Bu yüzden özellikle eski Türk edebiyatı ho-

calarının huyunu suyunu öğrenmeye çalışıyordum. Bölümden mezun olmuş ya da bölümde yüksek li-

sans yapmış birkaç arkadaştan öğrendiklerime göre de bazı hocaları gıyabında az çok tanır olmuştum. 

Kimi dostlar, Hüseyin Akkaya Hocamın derviş-meşrep tavrıyla Yûnus Emre‟den, üstad Necip Fa-

zıl‟dan okuduğu şiirlerden sitayişle bahsederken, kimileri Mehmet Arslan Hocanın divan şiirinin zen-

gin muhtevasını, mazmunlarını ve hayal dünyasını anlatırken nasıl hayret ve hayranlık içinde hâmûş 

olduklarından bahsediyorlardı. Ancak Mehmet Hocamla ilgili olarak bunların dışında çok disiplinli ve 

sert bir mizacı olduğu şeklindeki rivayetler, bütün iştiyakıma karşın beni korkutan, tereddüde düşüren 

ve endişelendiren hususlardı. Hocamla ilgili tanıyan, tanımayan herkes o kadar çok şey anlatıyordu ki 

mütereddid bir hâldeydim. 

*** 

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir 

Ben kimem sâkî olan kimdir mey û sahbâ nedir 

      Fuzûlî 

 

Velhasılı kelâm sınav günü geldi çattı. 2003 yılının Eylül ayının sanırım ilk pazartesiydi. Sınav, 

Edebiyat Fakültesinin dördüncü katında bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yapılacaktı. Ol-

dukça kalabalık bir öğrenci topluluğu heyecanla sınav saatini bekliyordu. Koridorda Türk dili, yeni 

Türk edebiyatı, halk edebiyatı ve eski Türk edebiyatından imtihana girecek birçok öğrenci bulunuyor-

du. Sabırsızlıkla beklerken bir anda Mehmet Arslan Hocamın sesini duydum. “Eski Türk edebiyatın-

dan yüksek lisans sınavına girecek olanlar beni takip etsin.” diye seslendiğinde tabiri caizse bir hey-

kel gibi donakalmış, nefes alıp veremez olmuştum. Artık tek isteğim bu sınavın hemen sona ermesi, 

evime dönebilmekti. Aylardır çalıştığım, okuduğum her şey uçup gitmişti.  

Sınav salonuna girdiğimizde gözüm artık kimseyi görmüyor, kulağım hiçbir sesi işitmiyordu. Bu 

durumda hâlden hâle girerken Mehmet Arslan Hoca‟nın sesiyle birden kendime geldim. “Evet, ilk so-

runuzu yazın. Divan edebiyatının kaynakları nelerdir, açıklayınız.” dedikten sonra ikinci ve üçüncü 

soruları yazdırarak sınıftan çıktı. Artık sorularla başbaşa kalmıştım ve bütün bildiklerimi kâğıda dök-

meye çalışıyordum. Sınav bittiğinde çok rahatladığımı düşünürken orada bulunanlardan birinin öğle-

den sonra mülakat olduğunu hatırlatması üzerine yine büyük bir heyecana kapılmıştım.  

Saat iki sıralarında adaylar tek tek Mehmet Hocamın odasına girmeye başlamıştı. Bense umutsuz 

ve kafam karışık bir şekilde dışarıda bekliyordum. Öğlenleyin yemek bile yiyememiştim. Ne içtiğim 

suyun ne konuştuğum kelâmın farkındaydım.  

Mülakat sırası bana geldiğinde “Yâ Allah, Bismillâh” diyip sonra Rabbi Yessir‟i okuyup ardından 

lâ havle‟yi çekip mülakat odasına girdim. Karşımda bugünüme vesile olan üç güzel insan, üç kıymetli 

hoca oturuyordu. Jüri başkanı Mehmet Arslan Hocam, ileride doktora hocam olacak Prof. Dr. Hüseyin 

Akkaya ve yine yüksek lisans tezimi yönetecek olan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ölmez hocam. İçeri girer 

girmez Mehmet Arslan Hocam, sınav kâğıdımı diğer kâğıtların arasından çıkararak “Hakan Bey, 

kâğıdınız fena değil ama Osmanlıca metinde bazı hatalarınız var” diyerek yanlışlarımı saymaya baş-

ladı. Fakat ben o hâldeydim ki söylenen sözleri duyuyor, fakat idrak edemiyordum. Merhûm 

Hâletî‟nin “Şöyle hayret-zededür murg-ı dilüm kim hergiz / Dâmdan dâneyi fark itmege kalmadı 

mecâl” beytindeki gibi söylenenleri anlayacak hâlim ve mecalim kalmamıştı.  

*** 

Hayret alıp aklımı oldum hamûş 

Dehşetim idrâk ederim gâh gâh 

Şeyh Gâlib 

 

Ezcümle sınav bitti, sonuçlar açıklandı. Ve Rabbim‟e hamd olsun ki Mehmet Arslan Hocam‟a 

talebelik nasip oldu. Kıymetli hocamla ilk mülaki oluşumuz bu vesileyle gerçekleşmişti.  
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Yüksek lisans sınavının ardından dersler hemen başlamıştı. Ders döneminde Mehmet Arslan Ho-

camı tanıdıkça ona karşı duygularım önce hayranlığa, zamanla da derin bir saygı ve sevgiye dönüş-

müştü. Divan edebiyatı alanındaki engin bilgisi, ilim adamı duruşu, işini ciddiyetle ve şevkle yapması 

beni ve dersine geren bütün arkadaşları oldukça etkilemişti. Tabi bu derslerin en güzel kazançlarından 

biri de ileride değerli bir dostum ve meslektaşım olacak Mehtap Erdoğan Hanımefendiyi tanımamıza 

vesile olmasıdır. Temelleri o dönemde atılan bu dostluk sayesinde sonraki dönemlerde kendisiyle bir-

likte hem mesai arkadaşlığı hem de ortak akademik çalışmalar yapmamız nasip olmuştur.  

Derslerimiz çok zevkli ve eğitici geçiyordu. Hüseyin Akkaya Hocamın derslerinde şiir zevkimiz 

gelişiyor, Ahmet Ölmez Hocamla metinlerin anlam dünyasına nüfuz ediyorduk. Mehmet Hocamın 

ders saatlerinde ise tabiri caizse bir zaman makinesiyle Ahmed Paşa‟dan Necâtî‟ye, Fuzûlî‟den 

Bâkî‟ye, Nâbî‟den Nef‟î‟ye, Nedim‟den Şeyh Gâlib‟e birçok şairi ziyaret eden seyyahlar gibiydik. 

Her bir divan, divandaki bir gazel, gazeldeki bir beyit, beyitteki mısra, mısradaki bir kelime seyahati-

miz için bir araçtı. Tüm bunlar Mehmet Hocama karşı hayranlığımın ve saygımın daha da artmasına 

sebep oluyordu. Artık divan şiiri hakkında hiçbir şey bilmediğimi daha fazla idrak ediyor, gece gün-

düz demeden okumaya çalışıyordum. Eskiden bildiklerimin aslında deryada bir katre misali kadar bile 

olmadığını gördükçe de giderek suskunlaşıyordum. Okudukça ve derslere girdikçe hayretim artıyor, 

hayretim arttıkça eskilerin deyimiyle dembeste, hâmûş oluyordum. Fakat bu suskunluğun sonunda el-

bette bir hikmet olduğuna da hükmetmiyor değildim. 

*** 

Dergâhına ser-dâde-i teslîm ü rızâyam 

Her ne dir isen bende-i fermânım efendim 

Nevres-i Kadîm 

 

Yüksek lisansta ders dönemi bitmiş, tez çalışması için danışman hocalarımız belirlenmişti. Bana 

da Ahmet Ölmez Hocam‟la birlikte çalışmak nasip olmuştu. Buna karşın Mehmet Arslan Hocamın 

kapısından ayrılmıyordum, ayrılamıyordum. Çünkü hocam ile her mülakat, her musahebe önümde 

yeni ufuklar açıyor, divan edebiyatına dair bilmediğim birçok şeyi öğreniyordum. Odasına her girdi-

ğimde mazmunlar, tabirler, eskiden kullanılan eşyalar … gibi daha önce sahip olmadığım malumata 

malik olabiliyordum. Zaman geçtikçe Hoca‟nın ilmine olan hayranlığım daha da artıyordu.  

Hocayı tanıyan herkesin ona açıktan veya gizli bir hayranlığı ve hürmeti vardı. Mehmet Arslan 

Hoca‟nın divan edebiyatının zengin muhtevasını oluşturan kaynakların her birine derin vukufiyeti ve 

edebiyatımızın hemen her alanına dair sahip olduğu malumatı dışında tarih, felsefe, coğrafya ve iktisat 

gibi sosyal bilimler alanında da uzman derecesinde bilgi sahibi olması eskilerin deyimiyle onun zü-

fünûn ya da hezâr-fen olarak nitelendirilmesine sebep olmuştu. Dostlarla özel sohbetlerimizde hemen 

herkesin ortak söylemi, Mehmet Hoca‟nın gerçek anlamda münevver bir hoca olduğu şeklindeydi.  

Mehmet Hocamın bu engin bilgisine karşılık talebeleriyle de yakından ilgilendiğine hep şahit 

olmuşuzdur. Nazarı devamlı olarak sizin üzerinizdedir. Öyle ki bir sonraki derste, geçen süre içinde 

neler yaptığınızı soracağınızı bildiğinizden kendinizi her zaman hazırlıklı olma konusunda mecbur 

hissedersiniz. Bazen bu tavrı, sizi çok zorlasa da (hatta nerden girdim bu işe, dediğiniz zamanlar olsa 

bile) sonunda anlarsınız ki sizin iyiliğiniz içindir bu tavrı. Aslında bütün bunları, sizi olgunlaştırmak, 

yetiştirmek için yapmaktadır. Bunu anladığınızda da tıpkı bir gassâl elindeki meyyit gibi Hocanıza 

teslim olursunuz. Fakat bu teslim oluş, kayıtsız şartsız değildir. Mehmet Hoca, her zaman farklı yak-

laşımlara, hatta kendine çok ters gelecek bir düşünce bile olsa çekinmeden açıklamanıza izin verir, ha-

ta yaptığınızda da size kızmadan düzeltmeniz için fırsat tanırdı. Bu duruşu sayesinde hem farklı ve 

yeni yaklaşımların önünü açmış hem de kendine güvenen talebeler yetiştirmişti.  

Bugün için geldiğimiz noktada kesinlikle olduk, yetiştik veya piştik diyemeyiz. Çünkü yine Ho-

camız, Nâbî üstadın “İlim bir lücce-i bî-sâhildir / Anda âlim geçinen câhildir” beytini hatırlatarak il-

min sınırı olmadığını ve daha çok çalışmamız gerektiğini söylerken bir taraftan da tevazuyu telkin 

ederdi. 
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İşte yolumuzu aydınlatan, ilmî anlamda bize yeni ufuklar açan Mehmet Hocama, bu şekilde tes-

lim olarak onun tesâhubu ve tarassudu altında öğrenmeye, olmaya, yetişmeye çalışıyorduk. 

*** 

Sâye-i lütfunda neler gördüğüm 

Ben bilirim ellere efsanedir 

Şeyh Gâlib 

 

İlim ve sanat öğretenlerin talebeleri üzerinde hakkı büyüktür. Tabiri caizse hoca, ilim ve irfan ka-

filesinin rehberi; talebe ise bu kervanın yolcusudur. Talebenin vazifesi, hocasına tâbi ve teslim olmak-

tır. Bu durumda ilme talip olan kişi; hocasının rızasını gözetmeli, hürmette kusur etmemelidir. Buna 

karşın hocanın da talebesine karşı bazı sorumlulukları vardır. Taşköprizâde Ahmed Efendi, meşhur 

eseri Mevzuâtu‟l-Ulûm‟da hocanın talebesine karşı vazifelerini özetle şu şekilde ifade etmektedir: Ho-

ca; öğrencisini ilimde ulvi gayelere yönlendirmeli, sözü özüne muvafık olmalı, talebesini evladı gibi 

görmelidir. Bu şekilde olmazsa her iki tarafın da ilimden lezzet alamayacağını, ilmin bir hayrı olma-

yacağını da özellikle belirtir.  

Mehmet Arslan Hoca, bugüne kadar birçok lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiş-

tir. Fakat onun en şanslı öğrencilerinin benimle birlikte Mehtap Erdoğan Hocam olduğunu düşünü-

rüm. Çünkü yüksek lisanstan başlayarak doktora, doçentlik ve profesörlük aşamalarına kadar elimiz-

den tutmuş, tavsiyeleri ve yönlendirmeleri ile bizleri yetiştirmiştir. Öyle ki bugün bile çözemediğimiz 

her konuda kendisinin derin bilgisine başvururuz. Bizleri her zaman çalışmaya teşvik ederken bir baba 

şefkatiyle muamele etmiş, sözüyle özüyle bizlere örnek olmuştur. Belîğ‟in “Deryâya erer âb-ı revân 

gitse yolunca” mısrasındaki gibi, ilim deryasına vasıl olmamız için izleyeceğimiz yolu tarif ve tayin 

etmiştir. 

Bugün, Hocamın vesilesiyle bulunduğum yerden dolayı şükür makamındayım. Şükrediyorum, 

Rabbim karşıma Mehmet Hocam gibi âlim ve ârif bir insanı çıkardı; şükrediyorum ve umuyorum ki 

beni de ona karşı mahcup etmedi.  

Kıymetli Hocam, üstadım, her daim yadımızda, gönlümüzdesiniz. Şimdi siz, memleketinize 

azm-i sefer ediyorsunuz. Siz yokken sorularımızı kime soracağımızı bilmiyorum ama sizden istirha-

mım talebenizi unutmamanızdır. Bizler sizi hiç unutmayacağız. Allah‟a emanet olun Hocam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

METİNLER ARASINDA BİR ÖMÜR:  

HOCAM PROF. DR. MEHMET ARSLAN 
Fatih Koyuncu7 

 

2005 yılında girmiş olduğum imtihan neticesinde Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya-

tı Bölümünü kazanmıştım. Ailemden ilk defa ayrılmış, Ankara gibi büyük bir şehirden öğrencilerin 

tabiriyle iki caddesi olan Selçuklu şehri Sivas‟a gelmiştim. Bu ayrılık neticesinde ilk defa sonbahar-

daki hazanı derunumda hissetmiş, firakın elemiyle fakülteye gitmiştim. Ders programını almış ve Eski 

Türk edebiyatı dersi hocasının Prof. Dr. Mehmet Arslan olduğunu öğrenmiştim. İlk dersimize Meh-

met Hoca bir kısım kitapları ve kendisi hakkında çıkan gazete yazılarını getirmişti. Önce bir gelenek 

olan tanışma faslı başladı. Bize onun diğer hocalara nazaran ilave ettiği bir soru daha vardı: “En son 

okuduğunuz kitap hangisidir?” Daha sonra kendisinden bahsetti, “Üst sınıftaki arkadaşlarınız beni da-

ha iyi tanır bir de onlara sorun.” dedi. Birçok öğrencinin değişen zihin ve hayal dünyasında “Eski”ye 

rağbet olmazken hocanın derste işlediği beyitler ve yaptığı izahlar benim bu kadîm edebiyatı sevme-

me ve bu sahada ilerlememe vesile oldu. Mehmet Hoca, kuralları olan biriydi. Devam zorunluluğu is-

temeyip daha çok meraklı ve marifete iltifat eden talebe isterdi. Bugün akademisyen olarak bizim de 

arzu ettiğimiz bu değil mi? Hoca çok dakikti, tam saatinde derse girer, derste kaldığı yeri çok iyi bilir-

di. “Nerede kalmıştık, en son hangi konuyu işlemiştik?” gibi soruları ondan duymazdınız. Dersini 

ciddi yapar, sınavında birçok konudan sorumlu tutar, bu da bizde bilginin kalıcı olmasını sağlardı. 

Kendisi, bilgisayarın düğmesine bastığında açılmasını beklemeyip o arada başka bir işle meşgul oldu-

ğunu söylemiş, bize çalışmayı nasihat etmişti. 

İkinci sınıftan itibaren Eski Türk edebiyatı sahasına olan merakımdan dolayı muhtelif zamanlar-

da Mehmet Hoca‟nın odasına giderek kendisine bu alanla ilgili sorular sorardım. Her gittiğimde önce 

cümleleri zihnimde kurar, daha sonra hürmetle odasına gidip meramımı ifade ederdim. İlim yolunda 

kendisinden çok şey öğrendim. Bana kendi kütüphanesinden kitap verir, bunu oku gel, derdi. Üçüncü 

sınıfta bir dönem Fuzûlî‟nin diğer dönem Bâkî‟nin şiirlerini şerh etmiş, yaptığı izahlarla Divan şiirinin 

o büyüleyici güzelliğini hüşyar olan zihinlere kazımıştı. Hocanın dersinden 70‟in üzerinde not almak 

çok zordu, “Siz zaten bu şiirleri doğru okuyup tam olarak şerh edemezsiniz.” derdi. Son sınıfta ben 

danışmanım Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ölmez‟e gidip Mehmet Hoca‟dan tez almak istediğimi söyledim. 

Danışmanım dikkatlice baktı, çünkü koca sınıfta benden başka hocadan tez alan olmamıştı. Eğer bu 

sahada ilerlemek istiyorsam, derya da hazine de buradaydı. Arkadaşlarım hocanın tez öğrencilerine 

70‟in üzerinde not vermemesini bahane etmişti. Ortalamaları yüksek olmalıymış, ne ince düşünce-

ler… Halbuki bize göre ilim yoluna sülük eden kar zarar hesabı gütmemeliydi. Asıl kar elde edilen 

ilim değil miydi? Bitirme tezi olarak Naimâ Tarihi‟nden bir bölümü latin harflerine aktarmıştım. Di-

ğer tez alan arkadaşlarımdan yaklaşık 15 sayfa daha fazla bir kısım bana düşmüştü. Bundan dolayı da 

75 almıştım. Bu bile benim için mutluluk vericiydi.  

Mezun olduktan sonra hocanın rahle-i tedrisinde biraz daha pişmek amacıyla yine Sivas‟ta kal-

dım ve yüksek lisans imtihanına başvurdum. Önce yazılı bir sınav olduk. Sınavda hatırladığım kada-

rıyla Fuzûlî‟nin bir gazeli bir de Divan edebiyatının kaynakları sorulmuştu. Sınavdan çıktıktan sonra 

mülakata girdim. Mehmet Hoca kağıdımı çıkardı, ben hocanın karşısında heyecanlı bir şekilde duru-

yordum. Bugün pek rastlamadığımız eskilerin bize göre efsane olan hoca imajı tam karşımdaydı. 

“Metni okumuşsun, şerhin de fena değil.” dedi. Mehmet Hoca‟dan fena değil sözünü duymak benim 
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için o vakitte bir başarı ifadesiydi. Sınava hazırlanırken Âgâh Sırrı Levend‟in Divan Edebiyatı isimli 

eserinde Divan edebiyatının kaynaklarını bir tablo halinde yazdığı yeri ezberlemiş, bunu da sınav ka-

ğıdıma yazmıştım. Hoca bu soruya verdiğim cevabı beğendiğini ama verilen bilgilerin yeterli olmadı-

ğını söyledi; “Her şey Divan edebiyatının kaynağıdır.” dedi. Yüksek lisans tahsiline başlamış ve ho-

cadan “Klasik Divan Şiirinin Muhtevası” isimli dersi almıştım. Ben ve arkadaşlarım Ramazan Ekinci, 

Munise Koç, Veysel Karani Tur, Sema Kölemen dersten her çıktığımızda hayranlıkla Divan şiirinin 

anlam dünyasının genişliğini bir kez daha idrak ediyorduk. Hoca bir beyit yazdırıyor, bunun üzerine 

düşünmemizi istiyordu. Biz birkaç şey söyledikten sonra kendisi beyitlerdeki mazmunları öyle bir 

izah ediyordu ki hayret ve hayranlıkla dinliyorduk. Ders bittikten sonra hoca bu anlamları nereden bu-

lup çıkarıyor, diye hasbihal ediyorduk. Samimiyetimle söylemeliyim ki gerek lisans gerekse lisansüs-

tü tahsilimde Mehmet Hoca‟nın yeri ayrıdır.  

Kendisiyle daha sonra Şanlıurfa‟da 2012 yılında yapılan “Vefatının 300. Yılında Şair Nâbî Sem-

pozyumu”nda görüşmüştük. Ben 2011 yılının Şubat ayında Manisa Celal Bayar Üniversitesi‟nde asis-

tanlığa başlamıştım. Sempozyuma hocam Prof. Dr. Kenan Erdoğan‟la beraber hazırladığımız bir bil-

diriyle katılmıştım. Orada kendisiyle muhabbet etmiş, bir muamma ustası olan hocamdan “Nâbî‟nin 

Muamma ve Lugazları” başlıklı bildiriyi dinlemiştim. Hocamın bildirisinden sonra yapılan sempoz-

yum için bir tarih düşürmüş ve ertesi gün kendisine bunu göstermiştim. Yazmış olduğum tarihi çok 

beğendi ve Prof. Dr. Mine Mengi Hanım‟ın ısrarı neticesinde sempozyumun kapanış oturumunda bu 

tarihi okumuştum. O günden bugüne muhtelif vesilelerle tarih düşürmeye devam ediyorum. Kıymetli 

hocamın emekli olması dolayısıyla da bir tarih kaleme aldım.  

Hocama bundan sonraki hayatında sağlıklı, sıhhatli ve bereketli bir ömür diliyorum. Sahamıza 

kazandırdığı onca eser ve makaleden dolayı, hassaten dersin haricinde yanına gittiğimde alanımızla 

ilgili verdiği kıymetli bilgi ve tavsiyelerden dolayı teşekkür ederim.  

 

Târîh-i Tekâ‘üd-i Hâce Mehmed Arslan 

Râh-ı ilmde ‘azm ü gayreti bî-pâyân 

Âlim-i zamân, nâşir-i âsâr-ı Dîvân 

Duyunca hâcenin firakın dedim tarihin  

Vâ, tekâ‘üd itdi Mehmed Arslan 

 (H. 1441/M. 2019) (وا تقاعد ايتدى محمد ارسالن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOCAM MEHMET ARSLAN 
Sait Özer
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Hoca nedir? Hoca, nasıl olmalıdır? Bu soruların muhakkak kitabî tarif ve tabirleri vardır; ancak 

ben bu yazının muhtevası gereği bu tip tarif ve tabirlere girmeyeceğim ve doğrudan benim dünyam-

daki hoca algısı ile başlayacağım. Bana göre hoca, Mehmet Arslan ve Mehmet Arslan gibi hocalığın 

hakkını verenlerdir. İsimden tarif olur mu diyebilirsiniz? Niçin olmasın. Çünkü talebeyi şekillendiren 

fikirlerdir; fikirlerin disiplin halini almasında rol alan aktörler de hocalardır. Dolayısıyla Prof. Dr. 

Mehmet Arslan, her yönüyle hocadır. Cemil Meriç‟in ifadesini Mehmet Arslan için düşündüğümüzde 

o, “yetiştiren, aydınlatan ve yaratan” bir hocadır. 

Yıl 2004. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi koridorlarında Prof. Dr. Mehmet Ars-

lan‟ı bekliyorum. İlk ve tek sebep içimde yıllardır ukde olarak kalan yüksek lisans yapma hayalim. Bu 

hayali gerçekleştirme yolunda –biraz geç olsa da- ilk adım Mehmet Hoca ile tanışmak. Daha önce 

adını duydum. Bazı kitaplarından haberdarım. İçimde Mehmet Hoca‟ya karşı büyük ölçüde takdir 

duyguları besliyorum; çünkü velut bir kalem. Fakat hani derler ya yazarları kitaplarıyla tanıyıp sever-

siniz, takdir / taklit edersiniz tanışınca hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, işte tam da bu düşünceler içe-

risinde Mehmet Hoca‟yı bekliyorum. Aklımda onlarca soru ve yine birden fazla tanışma senaryosu… 

Nihayet; esmer, gözlüklü, orta boylu, beyaz saçları kafasında hâkimiyet kurmuş ancak henüz 

hükmettiği bölgeleri terk etmeye niyeti olmayan, çevik bir kişi hocanın odasına girdi. Önce acaba bu 

giren Mehmet Hoca mı, diye düşündüm. Çünkü kitaplarından hareketle gözümde canlandırdığım fi-

ziksel portrenin muhalifi bir insandı odaya giren. Sonra hemen ardından hamle yapıp kapısını tıklat-

tım. İçeriden yüksekçe bir ses: Gel! Sesin ardından kapıyı açtım, selam verdim. Hocanın odası son de-

rece mütevazı. Mehmet Hoca bölüm başkanıydı. Onun odası daha önce gördüğüm bazı bölüm başkan-

larının şatafatlı odalarına benzemiyordu. Mehmet Arslan mı? diye sordum. Evet, cevabını alınca ka-

famdaki ilk soru işareti cevabını buldu. Kalp atışlarım sayısını artırmaya başladı. 

Mehmet Hoca‟yla tanışmadan birkaç ay kadar önce üniversiteden hocam Klasik Türk Edebiyatı-

nın önemli isimlerinden Prof. Dr. Muhsin Macit ile Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Dekanı iken görüşmüş ve yüksek lisans yapma düşüncemi Muhsin Bey‟e söylemiştim. Muhsin Bey de 

Kayseri‟ye Sivas‟ın yakın olduğunu, dersleri takip açısından yakın yerlerin avantajlı olacağını söyle-

yip beni Sivas‟a yönlendirmiş; Mehmet Hoca‟yla görüşmemi salık vermişti. Ayrıca Mehmet Hoca‟ya 

selamlarını iletmemi söylemiş; bir de kitap imzalayıp benimle göndermişti. Muhsin Bey‟in –belki de 

referans olabilecek- kitabını Mehmet Hoca‟ya verdim, selamlarını söyledim. Hoca, kitabı alıp ilk say-

falarını gözden geçirirken aleyküm selam, dedi. İlk tanışma ve ilk konuşma. Ben bekliyorum ki hoca 

niçin geldiğimi soracak. Ama nafile… Beklediğim soru gelmedi. Kısa bir bekleyiş… Ardından konu-

ya girdim:  

-Hocam ben bölümünüzde yüksek lisans yapmak istiyorum. Hocanın cevabı açık ve net.  

-Sınava gir, başarılı olursan yaparsın.  

Konuşma bu kadar. Bu cümlenin ardından tekrar selam verip hocanın odasından çıktım. Kurdu-

ğum senaryolarda böyle bir cevap da vardı o yüzden şaşırmamıştım. 

Hocanın dediği gibi sınava girecektim. Başarılı olursam devam edecektim. Olması gereken de bu 

idi. 

Sınav günü geldi. Büyük bir heyecanla sınav salonuna girdim. Benimle beraber belki de altmış-

tan fazla aday büyük bir derslikteydi. İlk anda ümitsizliğe kapılmadım desem yalan olur. Çünkü dedi-
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ğim gibi hem sınava giren aday sayısı fazlaydı hem de bu adaylardan belki de pek çoğu fakülteden 

kendi öğrencileriydi. Ayrıca adayların çoğunun yaşı benden küçüktü. Bütün bunlar benim için deza-

vantaj idi. Neyse sorular dağıtıldı. Beni rahatlatan şey ise Cumhuriyet Üniversitesinin önce yazılı sı-

nav yapıyor olmasıydı. Yani en azından soruları yapabilirsem ve düşük puan alırsam itiraz edebilece-

ğimi biliyordum. Bu da beni rahatlatıyordu. Soruları cevaplamaya başladım. Sorulara belki de gere-

ğinden fazla cevap yazmış olmalıyım ki hocalardan biri -sonradan tanıştığım bölüm hocalarından 

Yard. Doç. Dr. Ahmet Ölmez-ikaz etti. Hocanın ikazı üzerine başımı çevirdim. Bir de ne göreyim sa-

londa benden başka kimse kalmamış. Ben de hemen toparlayıp cevap kâğıdımı teslim ettim ve salon-

dan çıktım. 

Yazılı sınavdan sonra genel değerlendirme ve mülakat diyebileceğimiz bir sınav daha vardı. Bü-

tün arkadaşlar heyecanla bunu bekliyorduk. İlk aday olarak komisyon odasına beni çağırdılar. O anda 

bütün heyecanım kayboldu. İçeri girdim. Mülakat Mehmet Hoca‟nın yine o mütevazı odasında yapılı-

yordu. İçeride Mehmet Bey‟le beraber Prof. Dr. Hüseyin Akkaya ve Yard. Doç. Dr. Ahmet Ölmez de 

vardı. Hem yazılı kâğıdımla hem de benimle ilgili birkaç soru sordular. Son derece samimi ve öğren-

ciyi rahatlatan bir üslupla karşılaştım. Soruları cevaplayıp çıktım. Dışarıda bekleyen arkadaşlar me-

rakla içeride ne olduğunu sordular. Ben de olanları anlattım. Yüzüme şaşkın şaşkın baktılar. İçlerin-

den biri tamam sen kazandın, dedi. Nereden biliyorsun? dedim. Cevap vermedi. Sonucu öğrendiğimde 

sen kazandın diyen arkadaşın yüzü gözümün önüne gelmişti. 

Nihayet yüksek lisansa başladım. Yıllardır hayal ettiğim master eğitimime kavuşmuştum. Türko-

loji bölümünün Mehmet Hoca‟nın dışında çok değerli hocalarından dersler aldım. Yeri gelmişken 

hepsine emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 

Mehmet Hoca, ders döneminde Metin Şerhi veya Klasik Türk Şiirinin Muhtevası adını taşıyan 

dersimize girdi. Ben bu derste kendisini hayranlıkla dinledim ve hocadan çok şey kazandım. Öncelik-

le Klasik Şiirimizin nazım birimi olan beyite –bir anlamı da ev demektir-, mısradan –kapının kanatla-

rından biri- nasıl girileceğini bu dersler sayesinde öğrendim. Bir bilim adamının titizliğini yine bu 

dersler sayesinde görme fırsatım oldu. 

Mehmet Hoca, çok çalışkan bir bilim insanı idi. Okumaya araştırmaya son derece düşkün bir bi-

lim adamı. Hocanın „ben bilgisayar açılırken bile bir şeyler okurum, ‟ sözü hala kulaklarımda. Hoca, 

okuma ve araştırmanın metotlarını da çok iyi biliyordu. Zaman zaman kendisinden ders aldığımız be-

nimle birlikte üç öğrencisine bilgilerini yoklama anlamında sorular soruyor, bizim vermeye çalıştığı-

mız cevaplar karşısında tebessüm ediyor ve doğru bilgiye ulaşma noktasında yönlendirmeler yapıyor-

du. 

Bir yıl boyunca hocamın hiçbir dersini kaçırmadım. Bu durum onun da dikkatini çekmiş ki bir 

gün bana: “Seni tebrik ediyorum, biz Sivas‟tan öğrencileri getiremiyoruz ama sen Kayseri‟den her 

derse geliyorsun, ” dedi. 

Mehmet Hoca, ders dışında konuşmaya fazla istekli bir insan değildi. Zaman zaman konuştur-

mak için sorular soruyordum; ama hoca kısa cevaplarla geçiştiriyordu. Ancak ders verdiği öğrencile-

rini çok iyi tanıyordu. Bir gün bana bölüm olarak dergi çıkardıklarını yazım varsa getirmemi yayınla-

yabileceklerini söyledi. Çok şaşırdım. Ufak tefek yazı denemeleri yapıyordum; ama hocam bunu ne-

reden öğrenmişti. Hocamın teklifine çok sevindim ve Kayserili Divan şairlerinden Ahmet Remzi De-

de ile ilgili daha önce hazırladığım bir yazımı götürdüm. Hocam beğenmiş olacak ki Türk Dili ve 

Edebiyatı Makaleleri adlı derginin dördüncü sayısına koydu. Dergi yayınlandıktan sonra bana “Bu sa-

yıda senin yazın var o yüzden sana dört adet veriyorum, ” diyerek beni onurlandırmıştı. 

Ders dönemi bitip de tez dönemi başlayacağı zaman arkadaşlarla konuştuk. Hocalar, danışman 

hoca tercihlerini bize bırakmışlardı. Ben hiç tereddüt etmeden arkadaşlara Mehmet Hoca‟yla çalışmak 

istediğimi söyledim. Her ne kadar Mehmet Hoca‟yla çalışmanın zor olacağını duydumsa da... Benim 

için zorluktan ziyade bir şeyler öğrenmek önemliydi. Elbette diğer hocalarımız da çok kaliteliydi; an-

cak ben tercihimi Mehmet Hoca‟dan yana kullandım ve hiç de pişman olmadım.  
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Mehmet Hoca, Natıki diye bir Divan şairinin divanını tez olarak bana verdi. Hacimli bir divandı. 

Beyit sayısı hesabıyla 3500 beyitten fazla bir hacme sahipti. Divanın farklı kütüphanelerde dört nüs-

hasını buldum. Karşılaştırmalı inceleme ve metin bölümleriyle birlikte on ay gibi bir zaman diliminde 

çalışmamı tamamlayıp teslim ettim. Tabii bu dönemde ben evde okumalarımı yapıyor Mehmet Ho-

ca‟nın yanına gidiyordum. Hoca divanı mısra mısra benimle beraber okudu. Okuyamadığım veya yan-

lış okuduğum yerlerde düzeltmelerini yaptı. Bir divan nasıl incelenir işte ben bu derslerde öğrendim.  

Ders aralarında Mehmet Hoca, çay almaya gidiyordu. Elbette bana da çay almam yönünde davet-

te bulunuyordu. Kısa çay molalarında güncel veya hususi konulara yönelik hiçbir konuşmasına şahit 

olmadım. Hocanın aklı fikri hazırlamayı planladığı kitaplarında ve makalelerindeydi. Bir gün dolabını 

açmış ve yayınlanmaya hazır en az otuz çalışmasının dosyasını göstermişti. İşte ilim adamı… 

Mehmet Hoca‟mla ilgili şu duygularla yazıma son vermek istiyorum. Hayatını ilme adayan Ho-

ca‟m Prof. Dr. Mehmet Arslan‟la tanışmak, ondan ders almak benim için unutamayacağım kazanımla-

ra sebep oldu. Günümüzde maalesef sayıları azalan ilim adamı vasfına haiz böyle bir hocadan istifade 

etmek her talebeye nasip olmaz. Bu yüzden kendimi şanslı sayıyorum. Ömrünüz ve sa‟yiniz bereketli 

olsun değerli hocam. Şahsım ve benim gibi yüzlerce talebeniz adına size sonsuz teşekkür ediyorum. 

Ayrıca böyle bir kitabın hazırlanmasında öncü olan hocamın vefalı öğrencilerini / dostlarını / arkadaş-

larını da tebrik ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun… 
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Nesibe Han
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Lisans öğrenimim esnasında dört yıl boyunca öğrencisi olmaktan şeref ve gurur duyduğum, yüz-

lerce yeni bilgiler edindiğim değerli hocam Prof. Dr. Mehmet Arslan hakkında edindiğim ve çoğuna 

bizzat şahit olduğum, bazılarını da arkadaşlarımdan duyduğum mülâhaza ve izlenimlerimi paragraflar 

hâlinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 

Bir bölüme yeni gelen öğrencilerin ilk yaptıkları şey, özellikle eski öğrencilerden hocalarla ilgili 

bilgiler edinip meraklarını gidermeye çalışmalarıdır. Bu bilgiler aynı zamanda bir dedikodu havasın-

dadır ama yeni öğrencilerin meraklarını gidermek için bundan başka yolları da yoktur. Eski öğrenci-

lerden hocam hakkında ilk duyduğum şey, müthiş bir bilgi ve kültür birikimine sahip olduğudur. Bu 

durumu dersler ilerleyince bizzat kendim de müşahede ettim. Eskilerin “hâfız-ı kütüp” dediği, daha 

sonraki yıllarda “ayaklı kütüphane” olarak adlandırdıkları, yeni neslin de “ayaklı google” dedikleri 

hocam, bu sıfatları hakkıyla taşıyan bir özelliğe sahiptir. Kişilik olarak da sert, tavizsiz, prensiplerine 

bağlı ve sahip olduğu prensiplerinden hiç taviz vermeyen, saygısızlığa ve vurdumduymazlığa hiç ta-

hammülü olmayan, randevularına geç kalanları hiç affetmeyen, “unuttum” sözcüğünü literatürümüz-

den kazımamızı isteyerek “unutmak önem vermemektir” sözünü tekrarlayan bir karaktere sahiptir. 

Hafızası müthiş güçlüdür, bilim söz konusu olduğunda böyle olduğu gibi özellikle insani ilişkilerde de 

aynı güçlü hafızayı görürüz. İlk sene sınıfta olan bir hadiseyi bizler çoktan unuttuğumuz hâlde o bize 

son sınıfta bunu hatırlatır ve bizi hayretler içinde bırakırdı. 

Bölüme yeni gelen birinci sınıf öğrencilerine iki hafta ders yapmaz, onlara o güne kadar neler 

okuduklarını sorup öğrencilerin okuduklarını söyledikleri kitaplarla ilgili yorumlar yapar; üniversite-

nin, bölümün, derslerin, ders geçme ve sınav sisteminin özelliklerini anlatır; hocalarla nasıl diyalog 

kurulur, hocaların odasına nasıl girilir, bölümde nasıl davranılır, akademisyen olmanın yolları neler-

dir, sınıfta yeni edinilen arkadaşlarla nasıl konuşulur vs. bir çok konuda bilgi verir, öğrencilerin kafa-

larındaki bütün soruları cevaplandırırdı. Bence bu durum derslerden daha önemlidir ve öğretimin ya-

nında eğitimin ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesidir.  

İlk derste “Burası üniversite, kimseyi yoklama yaparak sınıfta bulunmaya zorlayamazsınız, öğ-

renmek isteyen derse gelir, ben şimdiden herkese devam verdim” diyerek ilk seneden son seneye ka-

dar hiç yoklama almaz, bunun getirdiği anlayışla da kendisinden bir saniye bile sonra da olsa geç ge-

len öğrenciyi derse kabul etmezdi. Bu durum için söylediği söz şöyleydi: “Ben sınıfa girip elimi kapı-

nın kolundan çektiğim anda ders başlamış demektir, kimse bu andan sonra derse kabul edilmeyecek-

tir, ben derse nasıl zamanında geliyorsam öğrenci de buna riayet edecektir”. Hocamızın en nefret etti-

ği şeylerden birisi de telefon konusuydu. Bu konuda da ilk derste şunları söyler, bir anlaşma yapar ve 

bunu son sınıfa kadar uygulardı: “Ben sizin yaşınızdan daha fazla senedir cep telefonu kullanıyorum, 

telefonumun sesini kimse duymamıştır, öğrenciye saygımdan dolayı da sınıfa hiçbir zaman cep tele-

fonu getirmem, siz de bana ve arkadaşlarınıza saygı göstererek derse girmeden önce telefonlarınızı 

kapatacaksınız, bu andan itibaren bana söz vermenizi istiyorum, eğer aksi olursa o telefonu pencere-

den atarım ve telefonun cinsine, markasına, kimin hediyesi olduğuna da bakmam, anlaştık mı?”. Öğ-

rencilerden ilk derste bu şekilde bir söz alır ve derste telefonu çalanların telefonlarına söylediği mua-

meleyi uygulardı. Dersler dördüncü katta yapılırdı, hocamızın değişik sınıflarda bu anlaşmaya uyma-

yan öğrencilerin telefonlarını dördüncü kattan betona attığına birçok arkadaşımız şahit olmuştur. 

                                                           
9 Prof. Dr. Mehmet ARSLAN'ın lisanstan öğrencisi. 
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Hocamızın şıklığı ve giyiminde zevk sahibi oluşu da biz öğrencileri tarafından konuşulup imreni-

liyordu. Mutlaka giyiminde ince bir uyum bulunurdu. Örneğin ayakkabısıyla kemerinin farklı renkte 

olduğu hiçbir kıyafetini göremezdik. Hiçbir zaman takım elbise giymediği ancak pantolon ve ceketi-

nin farklı olduğu kıyafet seçimi belki bazılarının dikkatini çekmemişti ama bu durum benim ve bazı 

arkadaşlarımın dikkatinden kaçmamıştı, bu onun kendine has giyim tarzıydı. Kravat takmazdı ama 

giydiği gömlekler mutlaka ceketine ve pantolonuna uygun olarak seçilirdi ve mutlaka şık bir kreasyon 

oluştururdu. Sınıfımızdaki ve başka sınıflardaki bazı erkek arkadaşların hocanın kıyafetine öykünerek 

giyinmeye çalıştıklarını hatırlıyorum. 

Hocamız zaman mefhumuna çok önem verir, hiç boşa zaman geçirmez, zamanı iyi kullanmamız 

gerektiğini bizlere sıkı sıkı tenbih ederdi. Hatta kapısının yanındaki bir panoda “Dört şey geri gelmez: 

Atılan Ok, Kaçırılan Fırsat, Söylenen Söz ve Geçen zaman” yazmaktaydı. Hocamız bu sözleri kendi-

sine hayat prensibi edinmişti ve bu prensibi de kendisi sonuna kadar uyguluyordu. Hatta randevusuna 

geciken birisine, henüz söze başlamadan bu panoyu okuturdu. Bu zamanı iyi kullanmakla ilgili ken-

dinden de bir örnek vermiş ve şunları anlatmıştı: “Sabah çalışmaya başlarken bilgisayarın düğmesine 

bastığımda üç dakika kadar bilgisayarın açılma ve hazırlanma süresi oluyor, bu üç dakikayı bilgisaya-

rın başında geçirmem, farklı birşeyler yaparım, mesela dişlerimi fırçalarım ve bu şekilde günden üç 

dakika çalmış olurum. Üç dakika deyip geçmeyin, günde üç dakika ayda doksan dakika yani birbuçuk 

saat yapar, bir yılda ise on sekiz saat yapar, onsekiz saatte uçakla dünyanın etrafını dolaşabilirsiniz”. 

Hocamızın bu hikmet taşıyan sözleri kulağımıza küpe olmuş ve arkadaşlarımız arasında şehir efsanesi 

gibi anlatılmaya başlamıştı. Ancak ben dahil diğer arkadaşların da maalesef hocanın bu öğütlerini pek 

tuttuğunu görmedim. 

Hocamızın tarzı, üslubu, konuşurken seçtiği kelimeler ve hitap şekli de öğrenciler arasında bü-

yük etki yapıyordu. Bazı arkadaşlarımız becerebildikleri kadarıyla onun gibi konuşmaya, jest ve mi-

miklerini onun gibi kullanmaya çalışırlardı. Dersler geniş bir sükût içinde ve pür-dikkat işlenirdi. Ho-

ca dersteyken sınıfta sinek uçsa kanadının sesi duyulurdu. Bizleri sürekli soru sormaya teşvik ederdi 

ve derdi ki, siz sorun ben anlatmaya çalışayım, eğer bilmediğim bir şey olursa gider öğrenirim ve bu 

konuda bana da faydanız olmuş olur. Soru sormakla ilgili “bilmez ki sorsun, sormaz ki bilsin” cümlesi 

hâlâ kulaklarımdadır. Bir soru sorduğumuz zaman mutlaka sorumuzun yanıtının ötesinde cevaplar 

alırdık. Ciddiyetinin ilmiyle yarıştığı kulvarlarda biz hocamızın hangi cephesine baksak yeni bir yö-

nünü farkediyor ve keşfediyorduk. 

Üçüncü sınıfta Fuzûlî ve Bâkî‟den metinler işliyorduk, hoca önce bir gazelin nasıl işleneceğini 

metin şerhi bağlamında en az iki derste ayrıntılarıyla örnek olarak anlatır, sonra da hepimize bir ga-

zelden eski harflerle birer beyit verir, bunları anlattığı sisteme göre hazırlamamızı isterdi. Bu arada 

beyitleri hazırlama aşamasında özellikle Osmanlıca kelimeler için hangi sözlükleri kullanabileceğimi-

zi, sözlüğe nasıl bakılacağını da örnekleriyle anlatırdı. Bu sözlük konusuna çok önem veren hocamı-

zın bu konuda “sözlüğe yiğitlik olmaz”, “kâmus nâmustur”, “sözlüğe bilmediğiniz kelime için bir de-

fa, bildiğiniz kelime için iki defa bakmalısınız, çünkü bildiğinizi zannetttiğiniz kelimelerin arkasında-

ki anlamlar çok daha fazladır” vb. sözleri kulağımıza küpe olmuştu. Bu ufuk açıcı ve öğütleyici sözle-

rin yüksek lisans tezimi yaparken bana aydınlatıcı birer yol işaretleri olduğunu da söylemem gerekir. 

Hocamızın dersleri genellikle çağrışımlar üzerine kuruluydu. Bundan dolayı bize “dersler çabuk 

unutulur ancak derslerdeki konuyla bağlantılı hikayeler, anektodlar, ilginç bilgiler, espriler aklınızda 

kalır” derdi. Gerçekten de derslerle ilgili birçok kuru bilgiyi unuttuğum hâlde, hocamızın bir beyitte 

geçen bir kelime, deyim veya özel isim üzerine anlattığı veya çağrışımlar yoluyla bizlerle paylaştığı 

bilgileri dünkü gibi hatırlıyorum. Genel olarak divan edebiyatı ayrıca batı edebiyatı, müzik, resim, si-

nema, tiyatro gibi kültür unsurlarına ait hocamızın çağrışım yoluyla anlattığı ve kulağımızda kalan 

bilgiler paha biçilmezdir. Hayatımızda hiç duymadığımız ve belki de hiç duyamayacağımız ilginç bil-

gileri hocamızdan duymuşuzdur. Dersin ortalama üçte birini öğrencilerin dikkatini toplaması adına 

sohbete ayırır, merak edilen her türdeki soruları o geniş kültürüyle büyük bir vukufla cevaplandırır. 

Hatta bazı öğrencilerin dersi kaynatmak ve/veya hocanın bilgi alanlarını, kültürünün seviyesini ölç-
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mek ve belki de hocayı bilmediği bir alanda sıkıştırmak adına sordukları soruların hemen farkına varır 

ve şöyle derdi: “Biliyorum bu soruyu beni denemek ya da dersi kaynatmak adına soruyorsun, ama ol-

sun yine de anlatacağım, belki birşeyler öğrenirsiniz”. Belirttiğim gibi genel olarak çağrışımlar üzeri-

ne kurulan hocanın derslerinden, kendisinin de ifade ettiği gibi aklımızda kalan ders dışı (ama aslında 

tam ders içi) bilgilerden bazılarını bir örnek olması açısından paylaşmak istiyorum. Anladığım kada-

rıyla hocanın bundaki niyeti anlattığı şeylerle merakımızı celbetmek, bizleri de farklı kitapları okuma-

ya, farklı sanat dallarıyla ilgilenmeye yöneltmekti. Hoca‟nın derslerini kaçırmamaya çalışırdım, ders-

lerde özellikle çağrışım yoluyla anlattığı ders dışı bilgilerle ilgili notlar almaya gayret gösterirdim. 

Aşağıda anlatacaklarımdan büyük bir kısmı benim bu tuttuğum notlardan derlenmiştir, bir kısmı ise 

güvendiğim arkadaşlardan duyduklarımdır. 

Bir beyitte “gamze” kelimesi geçiyordu, bunun ne demek olduğunu sordu. Biz de doğal olarak 

“yanaktaki çukurluk” diye cevap verdik. Evet, günümüzde o anlamda kullanılıyor fakat bu kelime di-

van şiirinde “göz süzme, yan bakış, çapkınca bakış” anlamlarına gelir diyerek bu açıklamayı yaptıktan 

sonra hemen şu bilgileri de verdi. Batıda buna “clark çekmek” denir. Clark Gable‟in çapkınca bakı-

şından, bir kaş yukarıda olmak üzere hafifçe bir gülümsemeyle birlikte atılan bakıştan kinayedir. Peki 

Clark Gable kimdir, 1940‟lı yılların en önemli Amerikalı sinema oyuncusudur. Margaret Mitchell‟in 

romanından sinemaya uyarlanan “Rüzgar Gibi Geçti” adlı üç saatlik uzun filmde Vivien Leigh ile be-

raber oynamıştır ve bu filmle meşhur olmuştur. Bu film 8 dalda Oscar kazanmıştır. Bu filmin bir özel-

liği de ilk renkli film olmasıdır. O günden sonra da Clark Gable, “Hollywood Kralı” ünvanıyla şöhret 

bulmuştur. 

Bir beyitte “erguvan” kelimesi geçiyordu. Hocamız bu kelimenin divan edebiyatındaki bütün 

özelliklerini, İstanbul ile ilgisini hatta Hz. İsa‟yı gammazlayarak ihanet eden Yahuda‟nın bu ağaçta 

asıldığını, bundan dolayı aslında beyaz çiçekler açan erguvan ağacının o günden sonra eflatun çiçekler 

açtığını anlattıktan sonra peki “Erguvan Ağacı” adlı bir roman duydunuz mu, diye sordu. Tabi hiçbi-

rimiz duymamıştık. Hocamız bunun üzerine Erguvan Ağacı romanının İskoç romancı Archibald Jo-

seph Cronin tarafından yazıldığını, Cronin‟in aslında bir tıp doktoru olduğunu, bu eserinden başka 

Yeşil Yıllar, Cennetin Anahtarları ve Şahika gibi eserleri bulunduğunu da anlattı. 

Bir derste mensur şiir konusu açılmıştı. Hocamız bu konuda epey bilgi verdikten sonra Tagor‟u 

tanıyor musunuz, diye sordu. Biz de hiç duymadığımızı söyledik. Bunun üzerine hoca Tagor‟un Hintli 

meşhur bir şair ve yazar olduğunu, asıl adının Rabindranath Tagore olduğunu, Nobel Edebiyat Ödülü-

nü kazandığını, mensur şiirde dünyanın önde gelenlerinden birisi olduğunu Türkçeye birçok eserinin 

çevrildiğini, bunlar arasında en meşhurlarının Gitanjali, Meyve Zamanı ve Bahçıvan olduğunu söyle-

yerek ertesi ders için bunlardan birini getirerek okuyacağına söz verdi. Ertesi ders Bahçıvan isimli ki-

tabını getirdi, kitaptan bir mensur şiir okudu ve bazı bölümlerini arkadaşlarımıza da okuttu. Bu şahane 

şiirlerden mest olmuştuk, daha sonra bazı arkadaşların merak ederek Tagor‟un bazı kitaplarını temin 

edip okuduklarını biliyorum. 

Bir derste Hz. İsa ile ilgili bir beyti işlerken bu peygamberin dini muhteva ile beraber edebiyata 

hangi özellikleriyle yansıdığını ayrıntılarıyla anlatmış, buradan çağrışımlarla Hz. Meryem ve 

Havârîler hakkında da detaylı bilgiler vermiş daha sonra da Hz. İsa‟nın batı sanatına yansımasını ör-

nekleriyle anlatmıştı. Bu örneklerden aklımda kalan en önemlisi Leonardo da Vinci‟nin “Son Akşam 

Yemeği” adlı tablosu daha doğrusu freski hakkında verdiği bilgilerdi. Derste bu tablonun sırlarını bile 

bize anlatmış, ertesi hafta da bu tablonun büyükçe bir resmini getirerek resim üzerinde de izahlarda 

bulunmuştu. Bu arada arkadaşlarımızdan birisinin sorusu üzerine Da Vinci hakkında da epey malumat 

vermişti. Onun evlilik dışı bir çocuk olduğunu, ressamlık anlamında bilinen yanlarının yanında aynı 

zamanda çok ünlü bir matematikçi, astronom, bilim adamı, mimar olduğunu, bazılarına göre dünyanın 

gelmiş geçmiş en büyük dehası olarak kabul edildiğini, hatta II. Bayezid‟e Haliç‟e köprü yapmak için 

bir mektup yazdığını vs. bu derste öğrenmiştik. Da Vinci‟nin ressamlığından bahsederken hocamız, 

yine Da Vinci‟nin şaheserlerinden olan Mona Lisa hakkında da bize ilginç bilgiler vermiş (resimdeki 
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kadının kaşlarının olmadığını, objektif bir bakışa sahip olduğunu, ellerinin güzelliğini vs.) ve tablonun 

asıl adının “La Jokonde” olduğunu da ondan öğrenmiştik. 

Hocamızın resimle ilgili verdiği bilgilerden birisini daha hatırlıyorum. Bâkî‟nin bir bahâriyyesini 

işlerken şâirin kelimelerle resim çizme özelliğini anlatmış ve çağrışım yoluyla bu defa bize empres-

yonit ressamları, bunların özelliklerini ve şimdi isimleri aklımda kalmayan empresyonist ressamlardan 

bazılarının isimlerini de saymıştı. Bu arada resim sanatının başka dallarına geçmiş, Van Gogh‟u, Pi-

casso‟yu, Salvador Dali‟yi anlatmış, yine buradan çağrışım yoluyla Van Gogh‟un kendi kulağını kes-

tiğini, bunun resmini de yaptığını, mektup edebiyatının şaheserlerinden olan Van Gogh‟un kardeşi 

Theo‟ya yazdığı mektupları mutlaka okumamız gerektiğini de tavsiye etmişti. 

Yine bir derste bir beyit vesilesiyle divan edebiyatındaki mevhum kuşları (simurg, ankâ, kaknus, 

musikar, hümâ, bûtimar vb.) anlatırken birden bire “Kuşlar” adlı bir film duydunuz mu? diye sordu. 

Doğal olarak hiç birimizden ses çıkmadı. Bunun üzerine önce korku ve gerilim filmlerinin en büyük 

ustası kabul edilen Alfred Hitchcock hakkında bize doyurucu bilgiler verdi ve sonra da onun en meş-

hur gerilim klasiklerinden olan “Kuşlar” filmini ve bu filmin macerasını anlattı. Hitchcock‟un, mutla-

ka her filminde küçük de olsa anlık görüntülerle de olsa kendisinin görünme takıntısı olduğu ayrıntı-

sını da yine hocamızdan öğrenmiştik. Ben dahil bazı arkadaşlar hocamızın bu merak uyandırıcı verdi-

ği bilgilerden sonra Hitchcock filmlerinin birçoğunu izlemiş ve hocamızın Hitchcock hakkındaki söy-

lediklerinin ne kadar doğru olduğunu görmüştük. Bu sinema konusunun devamı olacak şekilde başka 

bir derste de bir vesileyle bize çok sevdiği İtalyan Sineması‟nı anlatmaya söz vermişti. Maalesef o 

derste ben bulunamamıştım, arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre o derste kült filmlerden olan Vit-

toria De Sica‟nın “Bisiklet Hırsızları” filmiyle beraber İtalyan sinemasının dahi yönetmeni Federico 

Fellini ve onun filmleri hakkında bilgi vermiş. 

Hocamızın ilgi alanlarından birisi de müzik idi. Bizden ve batıdan güzel bulduğu her türlü şarkı-

yı dinler fakat sanat müziği şarkılarından hiç kopamazdı. Divan şiirinde musiki üzerine hocamızın 

yazdığı birkaç makalayi okumuştum. Bir derste beyitte geçen musiki ile ilgili kelime ve kavramların 

açıklamalarını yaparken yine çağrışım yoluyla doğu ve batı musikisi üzerine eşsiz bilgiler anlatmıştı. 

Hocamız bu bilgileri verirken muzip bir arkadaşımız, dersi kaynatmak veya hocayı denemek için “ho-

cam peki Çaykovski hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye bir soru sordu. Durumu hisseden hocam bir 

tebessümle, “seni mi kıracağım, peki ondan da biraz bahsedelim” diyerek anlatmaya başladı. Onun 

romantik dönem Rus klasik müzik bestecisi olduğunu, birçok eser bestelediğini, müzik anlayışı olarak 

“Rus Beşlisi” grubundan ayrıldığını (bu arada Rus Beşlisi hakkında da birkaç cümle edip onların en 

büyük temsilcisinin Rimski Korsakov olduğunu da araya sıkıştırmıştı) anlatmış ve meşhur eserlerinin 

“Fındıkıran, Kuğu Gölü Balesi ve Uyuyan Güzel” olduğunu söylemişti. Çaykovski‟nin bu Uyuyan 

Güzel adlı eseriyle ilgili arkadaşlarımdan duyduğum bir anektodu da burada paylaşmak isterim. Sını-

fın birinde pek de güzel olmayan bir kız öğrenci ders sırasında ara sıra uyuklar, bu da hocanın dikka-

tini çekermiş. Bir gün hoca dayanamamış ve yanındaki arkadaşına, “şu uyuyan güzeli uyandırın” de-

miş ve kız kendine gelince ona, “sana bir ceza veriyorum, Çaykovski‟nin “Uyuyan Güzel” adlı balesi 

hakkında çok ayrıntılı bilgi edineceksin, bunu önümüzdeki ders sınıfta anlatacaksın ve bir daha da 

uyumayacaksın” demiş ve bu durum sınıfta günlerce espri konusu olmuş. Hocamızın müzikle ilgili 

yine çağrışım yoluyla anlattıklarından notlarım arasında bulunan bazı bilgileri de paylaşmak istiyo-

rum. Efsanevi İngiliz grubu Beatles‟in grup üyelerinin isimlerini, Rodrigo‟nun gitar konçertosunu, 

Mozart‟ın Türk Marşı‟nı, Freddie Mercury‟yi, kaldırım serçesi lakabıyla bilinen Fransız şarkıcı Edith 

Piaf‟ı, şark bülbülü olarak anılan dünyaca meşhur Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm‟ü ve onun çok ilginç 

hayat hikayesini hep hocamızdan dinlemiştik. 

Şu cümlelerimle değerli hocam hakkındaki bu yazıyı bitirmek istiyorum: 

Bu mihnet ü gam devrânında, ilmin bilimin ucuza satıldığı hengâme tezgâhında, cûş-â-cûş insan-

lık kargaşasında; Zihinlerimize ufkunun naif şukûfe desenlerini nakşeden değerli hocam... İlk dersini-

zin ilk beyiti ”Âvâzeyi bu „âleme Dâvûd gibi sal/ Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” mısraları 
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ile kubbemizde bıraktığınız hoş sadânız kulaklarımızın yegâne şık küpesi olacak. Yetiştirdiğiniz çi-

çekler size dâima minnettar kalacak. 

Lisans yıllarında derslerinden aldığımız teorik edebiyat bilgilerinin yanı sıra; içinde bulunduğu-

muz demi, devrânı, evreni, dini, sosyolojiyi, psikolojiyi ve özellikle beşer münasebetlerini en munta-

zam şekilde kendisinden öğrenerek istifade ettik. Mahsülü derûnumuza eken, fen de değilse de edebi-

yatta ve sanatta yüce mertebelere ulaştıran, fukarâ ve cühelâ ahvâlimizi ulemâ mecrâlarına sevk etme-

ye çalışan hocamız, müteşekkiriz. Derslerinden ziyâdesiyle mutmain olduğumuz hocamızın dersleri-

nin her saniyesi bizler için yeni bir dünya, yeni bir vizyon ve serüven niteliğindeydi. Hocamızın ders-

lerini heyecanla ve hayret-engîz bir edâyla beklerdik. Dönemin ilk haftası derste bizlere sarfettiği 

cümleler bir uyanış bestesi niteliğindeydi. Ayrıca hocamızın “Kâyif” olduğunu yani dış görünüşümü-

ze, jest ve mimiklerimize, tavır ve hareketlerimize bakarak karakterimiz hakkında bilgi verebileceğini 

de öğrenmiştik. Onun için hocanın derslerinde çok dikkatli davranır, bir hata yapmamaya gayret gös-

terirdik. Tarzı, üslûbu ve hitâbıyla bizler üzerinde bıraktığı etki, hocamızın derslerinde giyimimiz, du-

ruşumuz ve tavırlarımıza yansıyordu.. Eski Türk Edebiyatı; beyitlerin yoğun anlam ve mecazlarla do-

lu bir ders niteliğinden çıkıyor; sinema, opera, müzik vb alanlarda bilgi şöleni oluyordu. Hocamızın 

dersinde bir terim üzerinde konuşurken farklı dünyalara pencereler açılıyor ve yeni mânâlar fehmolu-

nuyordu. Yusuf misâli çıktık sandığımız bu derin kuyuya indikçe daha dibe ulaşıyor, aslında ne kadar 

eksik ve yetersiz olduğumuzu farkediyorduk. Mazmunlar ve mefhumlar üzerinde durulurken; çeşitli 

film önerileri, heykel, tablo ve resim örnekleri verilip tanıtılıyordu. Derslerinden çıktığımızda başımız 

dönüyor, ayaklarımız yere sağlam basamıyordu.  

Bizlere ilme‟l-yakîn, ayne‟l-yakîn, hakka‟l-yakîn derecelerini idrâk ettirecek derinliği bahşeden 

muhterem hocama sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 

"Derûnun pür-ma„ârif hem-nişînin merd-i ârif kıl 

Açılma ey yüzü gül şahs-ı nâdâna kitâb-âsâ" 
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MEHMET ARSLAN ĠLE “KĠTAP VE SĠNEMA” DOSTLUĞUM 
Recep Seyhan  

(Ortaokuldan sıra arkadaşı, Romancı, Hikayeci) 

 

1968‟de Amasya ve civarında bizim yaşımızdaki çocukların çoğu ortaöğretime geç başlamışlar-

dır. Bu belki diğer illerde de böyleydi. (Bunun kayda değer birden fazla sebebi vardır ve erbabı ince-

lemelidir.) Bizim tespitimiz şudur: O yıllarda okullardaki resmi öğretime velilerin güveni pek yoktu. 

İmam Hatip Okullarının velilerin ilgi alanına girdiği yıllardı. Resmi eğitim anlayışına bilinen sebep-

lerle güveni sarsılmış olan bu insanlardan imkânları uygun olanlar, çocuklarını en yakın ildeki İmam 

Hatip Okulu‟na kaydettiriyorlardı. Durumu çok iyi olmayanlar ise zaman geçirmeden çocuklarına 

imkânlarını zorlayarak din eğitimi aldırıyorlardı. Bu eğitim; köy hocalarından başlayarak müftülükle-

rin bünyesindeki Kur‟an Kursları da olabiliyordu, klasik medrese usulünü yaşatma mücadelesi veren 

özel kuruluşlar da, cemaatlerin din eğitimi veren kurumları da. Bu kuruluşlarda sadece Kur‟an‟ı öğ-

renme eğitimi alınabildiği gibi sadece Arapça eğitimi de veya sadece hafızlık eğitimi de alınabiliyor-

du. Bu eğitim merkezlerindeki eğitimin niteliği uzmanları düzeyinde tartışılabilir bu ayrı konu; ama 

buralarda eğitim gören çocukların öğrenim hayatlarına ilişkin ciddi bir “gelecek” problemi de yaşanı-

yordu. İşte tam da burada, andığımız veliler için; civardaki İmam-Hatip Okullarının varlığı bu prob-

lemin ortadan kaldırılması için önemli bir çözüm yolu idi. 

1968-69 öğretim yılında öğretime açılan Amasya İmam-Hatip Okulu‟nun öğrencilerinin yaklaşık 

%60‟ı ilköğretimden sonra birkaç yıl ara vermiş “yaşlı” öğrencilerden oluşuyordu. Bendeniz de yuka-

rıda açıkladığımız çerçeve içinde idim ve okula iki yıl geç başlamıştım. Mehmet Arslan da birkaç yıl 

özel eğitim merkezlerinde Arapça eğitimi aldıktan sonra ortaöğretime geç başlayan öğrencilerden idi. 

Kendisiyle tanışıklığım bu şartlarda, bu okulda oldu.  

Okuldaki sıra arkadaşım “238 Mehmet Arslan” idi. 1G sınıfında, kapıdan girince solda, arkadan 

ikinci sırada oturuyorduk. Mehmet Arslan‟ın da ara vermiş öğrencilerden biri olması aramızdaki ilk 

ortak payda idi. Daha ilk günlerde her ikimiz de derslerde bize verilen bilgilerin çoğuna sahip idik. 

Benden farklı olarak Mehmet Arapça‟da çok iyiydi. Çok geçmeden hocalar -özellikle Arapça‟da- 

Mehmet Arslan‟dan teyit almaya başlamışlardı. Bir süre sonra, dersler kendisine az gelmeye başla-

mıştı. Arslan, sadece din içerikli (Kur‟an, Arapça, Fıkıh, Kelam, Akaid, vb.) derslerde değil diğer 

derslerde de (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi vb.) emsallerinin birkaç kalem önünde idi. Kaçınılmaz 

olarak o da ben de derslerde sıkılmaya başlamıştık. Fakat Arslan‟ın başka bir özelliği daha vardı: Da-

ha o yaşta “kitap kurdu” diyebileceğimiz bir ilgi içindeydi. Derslerde boş oturmamak için bu ilgisini 

devreye soktu. Okuduğu kitapları okula getiriyordu artık. Getirdiği kitabı masanın altına gizleyerek 

bir süre “kaçak” okumuştu. Matematik ve fen bilimleri dersleri dışında derste hep okurdu böyle. Bu 

durum ilgimi çekmişti. Arslan‟ın tam da rahat olmadığı o ilk dönemlerde okuduğu kitapları göz ucuy-

la süzüyor ve inceliyordum. Bu kaçak okumalar uzun sürmedi. Bir süre sonra okuduğu kitap, masanın 

altından üstüne terfi etmişti: En sonunda, öğretmenler kanıksamışlar ve bu “kaçak” okumalara izin 

vermişlerdi. Çok sonra bu „rahatlamanın‟ arkasında okul müdürü ve Türkçe öğretmenimiz Osman 

Akgül‟ün önemli bir payı bulunduğunu, bu çocuklara dokunmayın, okusunlar dediğini öğrenecektik. 

Müdür Akgül, Türkçe derslerinde sınıfa Hayat mecmuasını getirirdi. Bu mecmua, güzellik yarışmaları 

da düzenlediği için pek hoş karşılanmazdı bizim mıntıkada. Böyle iken Akgül, sırf şevket Rado‟nun 

sohbet yazılarını sınıfta bize okumak için bu riski göze alıyordu. Müdür Osman Akgül‟ün girdiği 

Türkçe dersinde Mehmet Arslan‟ın bir özelliği vardı. Türkçe kitabında o gün hangi hikaye veya ro-

mandan bir parça okunacaksa o, bir hafta önceden o kitabı temin edip tamamını okuyarak geliyordu. 

Bir defasında Refik Halit Karay‟ın “Memleket Hikayeleri” adlı kitabından o hafta bir hikaye okuna-
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caktı, Mehmet‟in bu kitabın tamamını okuyarak derse geldiğini ve diğer hikayeler hakkında arkadaş-

larına ve ders hocasına bilgi verdiğini dün gibi hatırlıyorum. Mehmet Arslan‟ın o yaşta okuduğu ki-

taplara bir örnek olması açısından yine dünkü gibi hatırladığım şu anımı kaydetmek istiyorum. Bir 

gün yine Mehmet‟in masasının üzerinde bir kitap vardı: Decartes‟ın “Metafizik Düşünceler” adlı kita-

bı. Masada bu kitabı gören ve İmam Hatip camiasını pek de sevmeyen yeni matematik hocası İlyas 

Berber Mehmet‟e, “bu nedir” diye sordu. Mehmet de “son okuduğum kitap” cevabını verdi. O da “bu 

yaşta böyle kitapları okursanız kafayı yersiniz, bunlar bu yaşta okunacak kitaplar mı” dedi ve biraz da 

sinirli bir şekilde kitabı Mehmet‟in kafasına vurdu. 

Mehmet Arslan ile önemli bir ortak payda daha tespit etmiştim. Bu kitapların niteliği hakkında 

yeterli bilgim olmasa da din temalı olmadığını, bunların roman olduğunu belirleyecek kadar az çok il-

giliydim kitaplara. O günlerde böyle, Mehmet Arslan‟daki gibi bir tutku boyutunda olmasa da çeşitli 

vesilelerle eve ulaşan kese kâğıtlarını (yani günü geçmiş gazetelerden yapılmış kâğıt torbayı) düzgün 

bir şekilde yırtıp ilan ve reklamlarına kadar okuduğumu söylemeliyim. Kendisiyle aynı sırayı paylaşı-

yor olmamız, bu ortak ilgiyi ileri boyutlara taşımak için önemli bir fırsattı.  

Bir gün, okuduğu kitapları bana da verip veremeyeceğini sordum. Tabii dedi; yeter ki oku niye 

vermeyeyim, dedi. Bu cevaba çok sevindim. Kendisinden ilk aldığım kitap Voltaire‟in Zadig adlı ro-

manı idi. Felsefî ağırlığı olan bir kitaptı. Kitabı zor okuyordum; çünkü çok yeri anlamıyordum. Bunu 

kendisine ilettim. Oku, sadece oku, dedi. Anlaman şart değil. Nasıl yani dedim, okuduğumu anlama-

dan mı okuyayım? Daha sonra anlarsın, dedi ve mealen şöyle bir şey dedi: “O kitabı ben de, çok da 

anlayarak okumadım, ama o kitap beni başka bir kitaba yönlendirdi. Onu oku da bunu vereyim, ” de-

di. Elinde, Alaxandre Dumas Pere‟in Monte Kristo Kontu vardı. Mehmet, bitirdiği her kitabı bana ve-

riyordu artık. Anlama kaygısını aşarak bir okuma açlığı içinde sadece okuyordum. Farklı olarak be-

nim için önemli bir engel Mehmet Arslan tarafından aşılmıştı: Okuduğum kitabı gizli saklı okumam 

gerekmiyordu. Matematik ve Fen Bilgisi dersi dışında bütün derslerde kitap okuyorduk. Bu evde de 

böyleydi.  

Bir gün Mehmet‟e “Bunlar çok paradır” dedim, bu kitapları nereden bulduğunu sordum. Para 

ödemediğini söyledi. Nasıl yani, dedim. Bu cumartesi buluşalım, sana nereden aldığımı göstereyim 

dedi. Bir öğle namazında Bayezid camisinde buluştuk. Mehmet hâlâ demiyordu nereye gideceğimizi. 

Kitapları çok olan bilge kişilikli bir adama götüreceğini düşünüyordum. Gittiğimiz yer, caminin az 

ilerisinde son derece sessiz, rafları kitap dolu, tarihî bir mekândı yani Amasya Bayezit Kütüphanesi 

idi. Buradan alıyorum, dedi Mehmet ve beni üye kaydı yapan görevli ile tanıştırdı. Bu sayede kütüp-

haneye üye oldum. Sonrasında, bir ayağımız Amasya kütüphanesindeydi artık. Kendi ifadesine göre 

Mehmet, 10 yaşından beri bu kütüphaneye üye idi ve bu sayede neredeyse bütün doğu ve batı klasik-

lerini okumuştu. Onu çok iyi tanıyan Kütüphane memuru da bu bilgiyi teyit etmişti. Çok sonra anla-

yacaktım ki Mehmet Arslan‟ın bana okuttuğu kitaplar dünya klasikleriydi. Böylece orta iki ve üçüncü 

sınıfta iken dünya klasiklerini büyük oranda okumuştuk.  

Dostluğumuz ilerledikten sonra Herkiz Mahallesi‟ndeki evlerine davet etti. Babası Ali Amca tak-

sicilik yapıyordu. Mehmet‟in bizden farklı olarak şanslı tarafı, Amasya‟da evlerinin bulunmasıydı. 

Eve vardığımda ilk gözüme çarpan elbette kütüphanesi oldu. 2019 yılının şartlarında bakıldığında bile 

birçok öğretmenin evinde böyle bir kütüphane yoktur. 70‟li yılların başında 15, 16 yaşlarında bir ço-

cuğun çoğu öğretmenin evinde bulunmayan donanımlı bir kütüphaneye sahip olması kaydedilmesi ge-

reken önemli bir ayrıntıdır. Mesela kütüphanesinde Cevat Memduh Altar‟ın iki ciltlik “Opera Tarihi” 

adlı eserini görmüştüm, bunu da okudun mu diye sorduğumda biraz da mahcubiyetle, evet okudum 

dediğini de hatırlıyorum. Maddi durumları pek de iyi olmadığı halde bu kadar kitabı nasıl edindiğini 

sordum kendisine. O da “yazları tuğla fabrikasında çalışıyor ve oradan kazandığım parayla kitap alı-

yorum” şeklinde ibretâmiz bir cevap verdi. 

Unutmadan eklemeliyim. Kitap okuma bir tutkuya dönüştükten sonra fark ettim ki zihnim say-

dam bir ayna gibi parlıyordu. Okuduğumu veya dinlediğimi hemen anlıyordum. O arada başka bir şey 

oluyordu: Ödevi aksatmıyorduk; ama ders kitaplarının neredeyse yüzüne bile bakmıyorduk. Yazılı sı-
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navlar için o akşam konulara şöyle bir bakıyorduk o kadar. Ders notlarımız çoklukla 10 üzerinden 10; 

en düşük notumuz 8 idi. Meseleyi kökten çözmüştük. [Orta kısım bitince (1972) ben yatılı olarak To-

kat‟a gidecektim. Orada iki sınıfı birden vererek bir yıl erken mezun olacak ve kaybedilen bir yılımı 

geri alacaktım. Sonra öğrendim ki Mehmet de Amasya‟da aynı yöntemle iki sınıfı birden geçerek 

normalden bir yıl önce mezun olmuştu.] 

Okulda Mehmet Arslan ile konuştuğumuz konuların önemli bir kısmı okuduğumuz kitaplar üze-

rineydi; fakat benim sinema tutkum da vardı. Mehmet‟e Fatma Girik‟i, Türkan Şoray‟ı; Cüneyt Ar-

kın‟ı, ya da Yılmaz Güney‟in son gittiğim filmini anlatıyordum; fakat Mehmet hiç de oralı görünmü-

yordu. Sinemaya ilgisi olmayabileceğini ve kafasını şişirmiş olabileceğimi düşündüğüm sırada “Ec-

nebî filmlerini gördün mü hiç?” diye sordu bana. Ecnebi ne demek bilmiyordum. O ne, dedim. “Sen 

Ar‟ı bırak. Dünya‟ya gel, film nasılmış gör, ” dedi. O yıllarda Ar Sineması‟nda yerli filmler, Dünya 

Sineması‟nda ise yabancı filmler oynuyordu. Bunu biliyordum ama Dünya Sineması‟na hiç gitmemiş-

tim. Meğer Mehmet‟in diğer tutkusu da sinema imiş. (Sonraları kahvede “kâğıt” ve “bilardo” oynadı-

ğını da öğrenecektim). Yerli filmlerden sadece Yılmaz Güney‟in bazı filmlerine gittiğini söyledi bana. 

O yıllarda, yöneticiler, Cuma günleri biz öğrencileri toplu olarak sıralı gruplar hâlinde Cuma namazı-

na götürürlerdi. Mahalle aralarında Mehmet ile sıradan kaçar ve yasakları delmenin keyfini yaşardık. 

Yıllar sonra, aramızda bu konuyu konuşuyorduk. Mehmet Arslan; 40‟a yaklaşan eserleriyle ülkenin 

önemli bir bilim adamı, Osmanlı kültürünün tanınmasında katkıları ile öne çıkan tanınmış bir edebiyat 

profesörü; bendeniz hikâyeci ve roman yazarı idik. O günleri değerlendirirken Mehmet; “Cumaya gi-

den yolda sıradan kaçanlar, kahvehaneye gidenler, yasağı delip şapkasız (beyaz şeritli) sokağa çıkan-

lar, okulu asıp sinemaya kaçanlar bir baltaya sap oldular, önemli yerlere geldiler; diğerleri ise özellik-

le kitap okumayıp sadece ders çalışanlar çoğunlukla yerinde saydı, diyecekti.  

 

 
 

O hafta sonu Dünya sineması önünde buluştuk. Beraber izlediğimiz ilk film yanılmıyorsam Kirk 

Douglas‟ın başrolünü oynadığı Spartaküs adlı bir film idi. Çok uzun bir film olduğunu ve biraz sıkıl-

dığımı da hatırlıyorum. Filmdeki adamların başlarındaki başlıkta boynuzlar vardı. O kadar toy ve ço-

cuktum ki gâvurların boynuzlu olabileceğini düşünmüştüm. Bunu kendisine açtığımda katıla katıla 
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gülmüştü Mehmet ve onların Vikingler olduğunu söylemişti. Viking kelimesini de ilk o zaman Meh-

met‟ten duymuştum. Sonraki haftalarda Mehmet ile ortak paydamıza, coşkulu konuşmalarla süren ye-

ni bir tema girmişti artık: Sinema. Coşkulu konuşmalarımıza Raquel Welch, Jane Fonda, Liz Taylor, 

Sophia Loren; Alain Delon, Clint Eastwood, Jan Gaben, Jean Paul Belmando, Lee Van Cleef‟in ma-

ceraları da eklenmişti. Bu konu, çocukluğumuzun haşarılığını de köpürten bir konuydu. Sayfadaki re-

sim o günlerde çekilmişti.
10

 

Mehmet, bir gün kaçırılmaması gereken bir filmden söz etti. Filmi öyle anlattı ki mutlaka gitme-

liyiz diye düşünüyordum ben. Yanılmıyorsam “İyi Kötü Çirkin” diye bir film idi. Fakat dedi Mehmet, 

bu film hafta sonuna kalmayabilir, vizyondan kalkabilir. Öyleyse kaçırmayalım, dedim. Öğleden son-

ra dersi astık, sinemaya gittik. O film, ertesi sabah müdür yardımcısı odasında kurulan divanda (ders-

ten kaçtığımız için) Ahmet Kanar‟ın Kanun‟undan (değneğin adı) dörder döşemeye mal oldu. O sa-

bah, ellerimizi üfleyerek girdik sınıfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10  O resmin bende dramatik bir hikâyesi vardır. Bunu, Kadınge isimli hikâyede anlattım. Başımdaki şapka ile iyi geçineme-

diğim günlerdeydi. Babam; insanın başında şöyle şapka gibi duran, kenarları telli bir şapka alacaktı bana; ama durumu 

bir türlü denkleştiremiyordu. Şapkam ucuz bir şapkaydı; kenarları çöküktü, beğenmiyordum. Emanet şapka almıştım bu 

yüzden o resim için. Resimdeki arkadaşlar: (Soldan) Ali Tayyar (rahmetli), Mehmet Atamtürk, Mehmet Arslan, Bendeniz, 

Necati (çömelmiş olan, soyadını hatırlayamadım). 



 

 

 

 

HAYAT MÜCADELESĠNDE BĠR ÖRNEK KĠġĠ: BABAM 
Nihan Ümit Arslan

11
 

 

Prof. Dr. Mehmet Arslan… 33 yıllık akademik hayatına 40‟tan fazla kitap sayısız makale, bildiri 

gibi akademik yayın sığdırmış, divan edebiyatında metin neşri konusunda en iyi birkaç edebiyatçıdan 

biri olan, binlerce öğrenci yetiştirmiş ve her birine bütün birikimini aktarmaya ve onların yollarını ay-

dınlatmaya kendini adamış bir insan. 

Bu gibi bilgiler birçok akademisyenin biyografilerinde bulunabilir ve bu tablo bir akademisyenin 

kendi hayatına dönüp baktığında elbet bir gurur tablosuna dönüşebilir. Çünkü her bir harfinde alın teri 

ve göz nuru vardır. 

Peki akademisyenliğinin dışında Mehmet Arslan kimdir?  

Entellektüelliğin sadece kendi alanındaki bilgi bikrimi olmadığını çok küçük yaşta keşfetmiş, yine 

bu küçük yaşlardan itibaren eline geçen bütün fırsatları, okuyarak, dinleyerek, izleyerek geçiren kişi.  

Evinde şahsi kütüphanesinde, edebiyattan resim ve heykel sanatına, uzay biliminden musikiye, 

felsefe psikoloji ve sosyolojiden sanat tarihine, dini literatürden spora, her türlü ideolojik görüş dü-

şünce yapısı, dini mahiyete ait engin bir derya bulunan kişi. Opera, bale gibi batı menşeli sanat icrala-

rını çok genç yaşta kısıtlı imkanlarını son raddesine kadar kullanarak izlemiş, okuduğu kitapta geçen 

ve tarihi önem arz eden mekanları tuğla fabrikalarında çalışıp biriktirdiği para ile üşenmeden gidip ye-

rinde gören kişi.  

Bütün bunları ve daha sayılamayacak kadar fazlasını yaparken de her gün uzun saatler çalışarak 

kendini akademi hayatına, üretmeye ve her şeyden önemlisi bilgili ve bilinçli öğrenciler yetiştirmeye 

adamış kişi.  

66 yıllık ömrüne, sukün ve huzur dolu bir evlilik, 3 tane çocuk ve 3 tane torun sığdırmış kişi. 

Hemen hemen her konudaki bilgi birikiminin getirdiği bilgelik midir yoksa doğuştan gelen bir 

yetenek midir bilinmez bu kişi, ileri görüşlülüğü ile ün salmıştır. Bir konu üzerinde belirttiği görüşün-

de bir gün mutlaka haklı çıktığı yakın çevresi tarafından artık kanıksanmıştır. Buna rağmen en sevme-

diği söz dizisi “ben söylemiştim”dir. Zira haklı çıkmak her zaman mutluluk vermeyebilir. 

Dikkat çekici dikkati, dakikliği, sözüne sadık olması, giyim kuşamındaki özen ve bunların ya-

nında kendisinin en çok önemsediği şeylerden biri olan saygıyı hem ruhuna hem davranışlarına nak-

şetmiş kişi. 

Bütün bunları hayatınıza nasıl sığdırdınız diye sorulduğunda ise “hayatı kompartımanlara ayır-

mak gereklidir” cevabını alacağınız kişi. 

“Ve (yine bildirilmedi mi ki) şüphesiz insan için, (kendi) çalıştığından başkası yoktur! (Necm 

Suresi 39. Ayet)” ayetini kendine düstur edinmiş hayatına nüfuz etmesini sağlamış ve bizlere diğer 

bütün değerli öğütlerinin yanında bu en değerli öğüdü miras bırakmış kişidir.  

Kendisi benim babamdır. 

Bizlere en çok sorulan soru Mehmet Arslan ile yaşamanın nasıl olduğu sorusudur. 

Eğer “Hocayla” yaşıyorsanız sonsuz bir öğrenme sürecindesiniz demektir. O‟na sorduğunuz bir 

kelimenin anlamı, hakkında bilgi edinmek istediğiniz bir kişi ya da tarihte geçen bir olaydan yola çı-

karak öyle bilgiler vermeye başlar ki kendinizi o sorduğunuz kişi ile çay içiyormuş ya da o tarihi ola-

ya birebir tanıklık ediyormuş gibi hissedersiniz. 

                                                           
11 Prof. Dr. Mehmet Arslan’ın kızı. 



 74   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

Hoca‟dan bir şey öğrenmek için ille de ona bir şey sormanız gerekmez. Herhangi bir olayda ver-

diği tepkileri, yaşanan durum ne kadar zor olursa olsun sakin fakat sebatkar, mütevekkil fakat aynı 

zamanda iradeli duruşu size olması gerekenin ne olduğunu açık bir şekilde öğretir. 

“Hayatın dikenli yolları” deyimi yer yer basit bir deyiş gibi gelse de kulağınıza, hocanın hayatı, 

bu yolların azimle aşılması ve inancından aldığı kuvvet ile kurulmuştur. 

Hoca‟yı sevenler olduğu kadar sevmeyenler de muhakkak vardır. Fakat onu az ya da çok tanıyor-

sanız ona saygı duymaktan kendinizi alamazsınız. Çünkü size söylediği, yapmanızı nasihat ettiği, ka-

çınmanızı tavsiye ettiği her şeyi kendi hayatında birebir uygulamaktadır. Bu nedenle yine kendisinin 

en sevdiği söz olan “ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz” deyişinin iddialı bir uygulayıcısıdır. Belki de 

bu nedenle sevgi denilen olgunun ille de dile getirilmesi gerekmediğini öğrenirsiniz. 

Eğer O bir yerlerdeyse (ömrü uzun olsun), kendinizi on kilitli kapının ardında olduğunuzdan da-

ha güvende hissedersiniz. Çünkü hayat yolunuzdaki dikenlerin temizlendiğini bilirsiniz. 

Kısacası “bir insan ömrünü nasıl yaşamalı ve neye vermeli?” sorusunun canlı bir cevabı olan ho-

ca ile yaşamak size onurlu, saygılı ve yaratılış gayemiz olan ahlaklı bir yaşamın, bütün zorluklara 

rağmen mümkün olduğunu gösterir. 

Sonsuz sevgi ve saygı ile… 
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Binlerce evlat yetiştirmiş akademisyen baba. Dünyada çok az insana nasip olabilecek zorlu ama 

bir o kadar da dopdolu bir 66 yılın sahibidir kendisi.  

Hayatının daha çok ikinci yarısına şahit olsam da efsanevi bir şekilde anlatılan ilk yarısı da her 

zaman kulaklarımızdadır ve her bakımdan sapasağlam olan ikinci yarısının temeli, kanıtı niteliğinde-

dir. Çocukluk yıllarından beri karşılaştığı hiçbir zorluk, imkânsızlık onun okuma araştırma ve eser bı-

rakma aşkını törpülememiş, aksine her birini bir ders, bir tecrübe olarak almış, yoluna devam etmiş ve 

etmektedir. 

Son derece prensip sahibi olması yaşamını düzene sokmakla beraber ulaşılması çok zor olan bir 

muvaffakiyeti de beraberinde getirmiştir. Bu muvaffakiyet; başarılı akademik hayatındaki haklı iler-

lemesi ile aile ve sosyal hayatını da tam bir sorumlulukla, eksiksiz paralel bir şekilde yürütebilmesi-

dir.  

“Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?” sorusunun cevabı konusunda hiç polemiğe girmemiş, ikisi 

için de her türlü imkânını kullanmış, çok okuyarak hatırı sayılır ölçüde bir bilgi birikimi edinmiş, çok 

gezerek de hatırı sayılır çoğunlukta ve nitelikte hatırat ve bilgi sahibi olmuştur. 

Branşı dışında sanat, tarih, din, spor, sinema, müzik gibi alanlarda da entelektüel birikim sağla-

mış, hatta bu sebeple öğrencileri arasında, aile ve dost meclislerinde, hemen hemen sorduğunuz her 

soruya cevap aldığınız için “ayaklı google” ünvanıyla haklı olarak yıllarca ilgi ve saygı görmüştür. 

Modern hayat ile bizi biz yapan kök değer ve inançlarımızı mükemmel şekilde harmanlamış, 

bunların hayatına sirayet etmesini sağlamış, ailesine ve etrafına bu harmanlamanın sonucunda ortaya 

çıkan yaşam şeklinin ne kadar da mükemmel olduğunu ispatlamıştır.  

Kanımca en önde gelen özelliği; öğretmesidir. Bilgi güçtür ve bilginin zekatı da bildiğini öğret-

mektir. Bunun için onun bir sınıfta olmasına ya da size bir şeyler anlatmasına gerek de yoktur. Kendi-

siyle yaşamak, onu izlemek bile; dürüstlük, saygılı olmak, dakik olmak, verilen sözleri yerine getir-

mek, yapılması gereken işleri zamanında yapmak gibi, hayatımızı olması gerektiği gibi kılacak, bir 

çok erdemli davranış ve bilgiyi farkında olmadan öğrenmenizi sağlayacaktır. 

İnsanların önemli ve değerli olarak ikiye ayrıldığını, değerli olmanın daha önemli olduğunu ve 

yanında önemli olmayı da getirebileceğini söyleyerek çok değerli bir hayat dersi vermektedir. Günlük 

hayattaki muhataplarına karşı saygılı hitabı ve tavrı da bu dersi sürekli tekrarlar niteliğindedir. 

İnsanın eşref-i mahlukat olduğunu bilir ve bu mahlukun değer görmek adına hiçbir makam, 

mevki, güç ve maddiyata meyletmeden; haysiyetli ve ahlaklı bir kul olmasının yeterli olduğunun da 

bilincindedir.  

Binlerce evladının arasında, onun en yakınında olan üç şanslı kişiden birisi olmak her zaman gu-

rur kaynağım olacaktır. 

Babam Mehmet Arslan‟a, kendisine layık bir evlat olabilmek umudu ile, bize ve çevresine yaşat-

tığı her türlü güzellikler ve hayat dersi için ebedi saygı sevgi ve sonsuz teşekkürler. 
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DĠVAN EDEBĠYATINDA MU„AMMÂ  

ÇÖZÜLMÜġ MU„AMMÂ ÖRNEKLERĠ ve  

MU„AMMÂ ÇÖZÜM TEKNĠKLERĠ 
Prof. Dr. Mehmet Arslan 

 

700 yıl gibi uzun bir dönem yaşamış olan Divan Edebiyatı dâhî seviyesinde birçok şâir 

yetiştirmiştir. Hasbelkader dünya edebiyatından şiir-nesir birçok eser okudum. Belki 

biraz hissî olacak ama dünyâ edebiyatında Divan Edebiyatı şâirlerinin muhtelif sanat-

sal yönlerini ortaya koyan şiirler kadar mükemmel şiirlere rastlamadım. 40 yıldan fazla 

bir zamandır Divan Edebiyatı ile uğraşıyorum. Manzum-mensur 40 civarında eser de 

yayımladım. Bu eserleri hazırlarken karşılaştığım güçlükleri bir kenara bırakırsak al-

dığım zevk herşeyin üstündedir. Divan şâirinin dehâsını ortaya koyduğu yüzlerce konu 

arasında mu„ammâlar ve lugazlar çok dikkatimi çekmişti. Diğer çalışmalarımın yanın-

da uzun yıllar mu„ammâ ve lugaz ile de uğraştım. Özellikle mu„ammâlar gerçek bir 

dehâ göstergesiydi. Bunları çözerken de çözülmesi zor bir matematik problemini çözen-

lerin aldığı zevkten daha fazla zevke ve mutluluğa ulaştım. Özellikle Divan şiiri ile uğ-

raşan yeni neslin de bu zevke ve mutluluğa ulaşması, benim zevkime ve mutluluğuma 

ortak olması amacıyla “mu„ammâ” ile ilgili aşağıdaki uzun makaleyi kaleme aldım. Bu 

makaleyi yazmamı ve bu Armağan Kitabı‟nın başına koymamı değerli öğrencilerim ve 

bu kitabın editörleri Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş benden 

rica ettiler. Ben de onları kırmayarak mu„ammâ konusundaki birikimlerimi yazıya dök-

tüm. Umarım bu makale bu konuyla ilgilenenler için önbilgi mahiyetinde yol açıcı bir 

işlev taşır, aynı zamanda belki Divan Edebiyatı ile uğraşan gençlerin meraklarını cel-

bederek onları da bu konuyu araştırmaya ve öğrenmeye yönlendirir. Aşağıda mu„ammâ 

ile ilgili genel bilgiler verilmiş, mu„ammâ çözümü kuralları anlatılmış, bu kurallar çer-

çevesinde çok sayıda (312 adet) mu„ammâ örnek olarak çözülmüştür. Özellikle 

mu„ammâ çözümü örneklerinin yer aldığı bölümde bazı kısımlar ilk planda anlaşılmaz 

gibi görünebilir. Bunları anlayabilmek için ilk kısımdaki mu„ammâ tekniği ile ilgili bil-

gilerin tekrar tekrar okunması ve hazmedilmesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Bu 

mu„ammâlar orijinal hâlinde eski harflerle yani Osmanlıca olarak yazıldığı için çözüm-

leri okurken ilgili kelimeleri eski harflerle yazıp bunlar üzerinde düşünerek anlamaya 

çalışmak da diğer bir tavsiyem olacaktır. Bu yazının sonuna da 17. yüzyılın başlarında 

vefat eden Dursun-zâde Feyzî‟nin mu„ammâ ile ilgili tam bir dehâ eseri olan ve çözül-

düğünde bir beyitten yüz farklı isim çıkan “Gül-i Sadberg” adlı eserini ve incelemesini 

koydum. Bu eser bence mu„ammâ literatürünün de zirve eserlerindendir. Son olarak 

şunu da söyleyeyim, bütün mu„ammâları çözmek bugünkü bilgilerimizle kesinlikle 

mümkün olmayacaktır. Ben de zaten aşağıda da belirteceğim gibi bütün mu„ammâları 

çözdüğüm iddiasında değilim. Çözemediğim yüzlerce mu„ammâ örnekleriyle karşılaş-

tım ve bunlar bana çok defa saç-baş yoldurdu. Çözdüklerim ancak ummândan bir kat-

redir. Aşağıdaki makalenin zevkle okunması ve yararlı olması dileğiyle. 

Türkçe'de "anlaşılması güç veya imkansız söz" anlamına gelen mu„ammâ, aslında "körletmek" 

mânâsına olup, tef„il bâbından ism-i mef„ûldür. Terim olarak ise, birtakım remizler, işaretler ve deliller 

ile çözülebilen bir edebî sıfatı, daha doğrusu bilmeceyi ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda 

mu„ammâ, bir yazı stilinin de adıdır. Mu„ammâ, "bâzan zâhirî, bâzan mübhem bir anlamı olan bir cümle 

veya manzûmenin birtakım usuller yardımı ile, bazı harflerini kullanmak, bazılarını düşürmek, bazıları-

nın da müterâdiflerini almak vb. üzere tertip etme sanatıdır." şeklinde daha etraflı olarak tanımlanabilir. 

Fuzûlî de "Mu„ammâ Risâlesi" adlı eserinde mu„ammâyı şöyle tanımlıyor: "Mu„ammâ, ister ad olsun, 

ister addan başka birşey olsun, remiz ve îmâ yönünden doğruca bir maksada delâlet eden kelâmdır." 
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Eski nazariyat kitapları, edebi sanatlardan bahseden eserler, ilim dallarını veren ansiklopedik 

eserler vs. mu„ammâ konusunda bilgiler vermekte, bazıları onu bir edebi sanat saymakta ve övmekte, 

bazıları da lüzumsuz şeylerle iştigal olarak görmektedirler. Örneğin Taşköprizâde, Mevzû„âtü'l-Ulûm 

adlı eserinde mu„ammâ ve lügazdan şu şekilde bahsetmektedir.  

"Elgâz, elfâzın maksûda delâletidür, gâyet hafiyye olan delâlet ile. Lâkin hafâsı bir haysiyyet ile 

olmaya ki, ezhân-ı selîme andan müteneffir ve intikâlinden mütezaccir ola. Belki bir haysiyyet ile ola 

ki anı istihsân idüp münşerihu'l-cenân olalar. Lâkin ol şartla ki elfâz-ı mezbûreden maksad, hâricde 

mevcûd olan zevâtdan ifrâd ola. Ammâ eger maksad bir şey‟in ismi olup zâtı olmasa gerek insân, ge-

rek sâ‟ir hayvân ve a„yândur, ana "mu„ammâ" dirler. Lâkin ikisinde dahi hafâ bir mertebe olmamak 

gerekdür ki ezhân-ı müstakîme ve ezvâk-ı selîme andan nefret ü ibâ eylemeyeler. Andan sonra ol 

medlûl-i hafî eger elfâz ve hurûf olup âher ma„ânîye delâleti maksûde olmasa, yâhud elfâz olmayup 

belki zevât-ı mevcûde olsa "lügaz" ile tesmiye olunur. Eger elfâz ve hurûf olup ma„ânî-i maksûdeye 

dâlle olsa "mu„ammâ" ile tesmiye olunur. Bundan ma„lûm olur ki kelâm-ı vâhid iki i„tibâr ile 

mu„ammâ ve lügaz olmak mümkindür. Eger medlûl elfâz ve hurûf olıcak, eger anlar ile ma„ânî-i âher 

maksûde olursa "mu„ammâ" olur. Eger hurûfun zevâtı maksûde olursa, eşyâ ve zevât kabîlinden ol-

mak üzere i„tibâr olunmak üzere "lügaz" olur. 

Ve dahi ma„lûm ola ki lügaza i„tinâ idenler ekser Arab'dur. Kütübde tedvîn ve kavâ„idini zabt u 

ta„yîn itmemişlerdür. Ve mu„ammâya ekser i„tinâ idenler ehl-i Fars'dur. Ol sebebdendür ki 

mu„ammâda ekser-i tesânîf zebân-ı Fârisî'de olup, nice kavâ„id-i acîbe ve taksîmât-ı garîbe ve 

tenvî„ât-ı latîfe tertîb eylemişlerdür. Ammâ lisân-ı Arabî'de bulunan mu„ammâ gâyet ile kalîldür. 

Merhûm vâlid-i mâcid buyururlar ki, ben lisân-ı Arab'da bulunan ancak beş mu„ammâ buldum, bu 

denlü bahs u tenkîr ve tetebbu-ı kesîr ile. Ma„a-hâzâ yine letâfet ve nezâketde ehl-i Fars mertebesine 

vâsıl olmamışdur ki, ilm eger Süreyyâ'da olsa yine ehl-i Fars'dan nice ricâl ana nâ‟il olurdı."  

Belirttiğimiz gibi ilim dallarından bahseden eserlerde mu„ammâ konusuna ve özelliklerine de 

değinilmiştir. Bu tür eserlerin en önemlilerinden biri de ansiklopedik bir mahiyet taşıyan Bedr-i 

Dilşâd'ın Murâd-nâmesi'dir. Bedr-i Dilşâd, "Güftâr Ender İbtidâ-yı İlm-i Mu„ammâ ve Lugâz" başlığı 

altında mu„ammâ ve lugazın tariflerini verdikten sonra mu„ammânın çözüm usulleri konusunda 22 

kâide olduğunu belirtiyor: 

  "Mu„ammâyı yarar beyân eylemek 

  Ki oldur bir adı nihân eylemek 

 

  Lugaz da bu ma„nîde oldı hemân 

  Evet farkın anla i şâh-ı zemân 

 

  O hâs oldıyise lugâz âmdur 

  İkisi de puhte degül hâmdur 

 

  Ki tab„ ehli anca kabûl itmedi 

  Ne var gizlü söyledügi çün adı 

 

  Anunçün ki maksûd rûşen degül 

  İşidenlerün tab„ı gül-şen degül 

 

  Ki şi„r ana dirler işiden anı 

  Tamâm anlaya vü sevine canı 

 

  Mu„ammâ hemîn isme mahsûs imiş 

  Söz ehli katında bu mansûs imiş 
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  Lugaz isme vü cisme şâmil olur 

  Bilür farkını kim ki kâmil olur 

 

  Hele bu dahi bir san„at durur 

  Kişi bilmemeklik şenâ„at durur 

 

  İşit imdi anı beyân ideyim 

  Ne var ise gizlü ayân ideyim 

 

  Kavâ„id mu„ammâda çokdur katı 

  Dir idüm geçürmez idüm fursatı 

 

  Evet key uzardı kitâbum benüm 

  Çog olurdı şâha hitâbum benüm 

 

  Bu kez ol ki gâlib olındı amel 

  Diyeyim usûlini sen kıl emel 

 

  Yigirmi iki asla mahsûrdur 

  Tetebbu„la anlara maksûrdur" 

 

Görüldüğü gibi müellif mu„ammâ ve lugazın tariflerini verdikten sonra mu„ammâ kâidelerinin 

çok fazla olduğunu, buna rağmen 22 asılda mu„ammâ kâidelerini anlatacağını ifade ediyor. Eserde ve-

rilen bu 22 kâideyi, bu kâidelerde verilen kavramların neye işaret ettiğini aşağıdaki şekilde günümüz 

Türkçesiyle izah etmek mümkündür: 

1- Gün, ay, sene: Elif, yekşenbe; be, düşenbe; cim, seşenbe'ye işaret eder. Yani ebced hesabı esas 

alınarak haftanın ilk günü elif'e; ikinci günü be'ye...vd. işarettir. Ay anılırsa bundan murad (ay otuz 

gün kabul edildiği için) üç rakamıdır. Ebced hesabında karşılığı cim harfidir; ya da otuz sayısı kaste-

dilirse lam harfidir. Mâh'tan (ay) 100 sayısı da anlaşılabilir. Öyle zannediyoruz ki bunun sebebi 

mâh'ın Arapça mürâdifi olan "kamer" kelimesinin başındaki kaf harfinin ebced hesabında 100 raka-

mını karşılamasıdır. Eğer mu„ammada yıl (sâl) ifade edilirse bunun karşılığı da 360'tır. 

2- Hisâb-ı Cümel (Ebced Hesabı): Mu„ammâ çözümünde harflerin ebced hesabına göre değerleri 

alınır. Elif, 1; be, 2, cim, 3...vd. 

3- Burçlar: 12 burç, yine ebced hesabına göre sırasıyla 12 harfe ve bunların karşılığı olan rakam-

lara işaret eder: "Hamel, sıfır; Sevr, elif; Cevzâ, be; Seretân, cim; Esed, dal; Sünbüle, he; Mîzân, vav; 

Akreb, ze; Kavs, hâ; Cedy, tı; Delv ve Hût, ye" harfine işarettir. Görüldüğü gibi değeri “sıfır” olan 

“hamel”den sonraki burçlar sırasıyla “ebced hevvez huttî” kelimelerinin harfleriyle ifade edilmiştir. 

4- Seb„a-i Seyyâre (Yedi Gezegen): Her gezegenin (kevkebin, yıldızın) hangi dilden olursa olsun 

Arapça isminin son harfi dikkate alınır ve bunlar da ebced hesabında değerlendirilir: "Kamer, re; Uta-

rid, dal; Zühre, he; Şems, sin; Mirrîh, hı; Müşterî, ye; Zühal, lam" harflerini işaret eder. 

5- Ayın günleri: Yine ebced hesabına uygun olarak ayın birinci günü elif'e; ikinci günü be'ye; 

üçüncü günü cim'e...vd. işaret eder. 

6- Kalb ve Aks: Kelimeleri tamamen ters çevirmek, ters yüz etmek demektir. 

7- Kalb-i Ba„z: Kelimelerin bir kısmının ya da bazı harflerinin yerlerini değiştirmektir. 

8- Bir kelimenin başında, ortasında veya sonunda olan harflerin alınması ve baş, orta veya son-

daki harflerin alınacağına işaret eden kavramlar: Kelimenin başındaki harfe işaret eden kavramlar: 

"Leb kûşe, kenâr, taraf, cânib, hâs, fark, şâh, rû, ser, âgâz, ibtidâ, târek, bünyâd vb.". Kelimenin so-

nundaki harfe işaret eden kavramlar: "Ser-encâm, âhir, fâhir vb.". Kelimenin orta harfine işaret eden 
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kavramlar: "Magz vb.". Kelimenin hem başındaki hem de sonundaki harfin alınacağına işaret eden 

kavramlar: "Zarf, post vb.". 

9- Üç harfli bir kelimenin ortasındaki harfin; üçten fazla harfli kelimelerin ortalarındaki harflerin 

alınacağına ya da çıkarılacağına işaret eden kavram ve kelimeler: "Miyân, vasat, kalb, dil, lücce, en-

derûn, magz, merkez vb.". 

10- Sevgilinin güzellik unsurları: "Boy için elif; ağız için mim; zülf için dal, lam, cim, ha, hı; göz 

için sad, ayn; kaş için nun; diş için sin." harfleri işarettir. 

11- Kelimeden bir harfin düşürüleceğine (veya hazf edileceğine) işaret eden kavramlar: "Kes-

mek, atmak, arıtmak, görmemek, okumamak, andan geçmek, redd eylemek, göyünmek, yanmak vb.". 

12- Arap alfabesine göre şekil, yani yazılışları, görünüşleri açısından bazı rakamların diğerlerinin 

aksi olması: İki, altı‟nın; yedi, sekiz‟in aksidir. Bulunan bu rakamların ebced hesabına göre karşılıkla-

rı olan harfler, mu„ammâ çözümünde değerlendirilir. 

13- Taz„îf: Verilen rakamları ikiye katlamak, değerini artırmak suretiyle yeni bir sayı elde etmek 

ve bu sayıların ebced'deki karşılıklarını kullanmak demektir 

14- Nakîz: Bir kelimenin zıddını, karşılığını kasdetmektir. Örneğin "ne„am (evet)" kelimesinin 

karşıtı "lâ (hayır)"dır. 

15- Tansîf: Bir kelimeyi söyleyip, onun yarısını almak ya da kasdetmektir. 

16- Sûret ve Tashîf: Tashîf, "Noktalı harfleri noktasız, noktasız harfleri noktalı hâle getirmek; 

üstteki noktayı alta, alttaki noktayı üste almak" demektir. "Sûret, şekl, hey‟et, tecnîs, şekl vb." kelime-

ler tashîf yapılacağına işaret eder. 

17- Cezr ve Ka„b: Cezr, bir rakamı kendisiyle çarpmaktır. Dört ile dördün çarpımının 16 olması 

gibi. Ka„b ise çıkan rakamı yine ilk sayıyla çarpmaktır. 16 ile dördün çarpımı 64 çıkar ki işte bu 

ka„b'dır. Bugünkü matematikte cezr, kare'nin; ka„b da küp'ün karşılığıdır. 

18- Kutr ve Dâyire: Çap ve dâire demektir. Dâire bir harfin tüm değerini, kutr ise o değerin üçte 

birini verir. Örneğin "sin" harfinin dâiresi ebced hesabında 60 rakamını verir. "Sin" harfinin kutru 

20'dir ve o da "kef" harfini verir. 

19- Ri„âyet ve Tertîb: Beyitte bir isim zikredilmeli, fakat onun ilk kısmı gizlenmeli. Bu tür 

mu„ammâ beyitlerinde beytin içerisinde "tertîb ve ri„âyet" kelimelerinin geçmesi gerekmektedir. 

20- Tasgîr: Küçültme, demektir. Farsça kelimelerdeki küçültme harfi olan "kef" söz konusudur. 

"Dilber, dilberek; dildâr, dildârek; server, serverek; bâr, bârek; yâr, yârek" gibi. Mu„ammâ beyti hal-

ledilirken beyitteki ipuçlarıyla bu özellik gözönüne alınmalıdır. 

21- Türkçe, Farsça, Arapça, Pehlevîce ibâreler: Bu dillerde kullanılan fakat herkes tarafından bi-

linen meşhur kelimeler söz konusudur. Örneğin Türkçe "altın" deyip, Farsçası olan "zer" kelimesini 

yahut Arapçası olan "zeheb" kelimesini kasdetmek gibi. 

22- Derân, Berân: Mu„ammâ beytinde ipuçlarıyla elde edilen harf veya kelimelerin, elde edilen 

bir başka kelimenin ortasına mı başına mı ekleneceği konusudur." 

 

Mu„ammâlar, oldukça zekice ve ustaca nazmedilmiş manzumelerdir. İçine çok ustaca yerleştiri-

len cevap, yani halledilmesi gereken isim, genellikle iki mısraya serpiştirilmiş olan harf ve kelimelerin 

çeşitli usullerle bir araya getirilmesiyle bulunur. Bütün ayrıntılarına kadar özellikleri tesbit edilen bu 

sanatın, gizleme şekilleri zevke hoş gelmek ve intikali imkan dışında bulunmamak üzere tertip edilmiş 

olması gerekir. Kendisi de mu„ammâ yazan Sünbülzâde Vehbî "Lutfiyye" adlı eserinde mu„ammânın 

önemini şu beyitlerle anlatıyor: 

  "Yokdur anun gibi bir fenn-i lezîz  

  Zihnin ehl-i dilün eyler teşhîz  

 

  Mülk-i Îrân'da be-gâyet makbûl 

  Bilmeyen şâ„ir olur pek medhûl 
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  Bunda nâdir bulunur erbâbı 

  Bilürüz adı çıkan ahbâbı 

 

  Pederünden anı tahsîl idegör 

  Bil mezâyâsını tekmîl idegör" 

 

Mu„ammâlar gerçekte Allâh'ın 99 adından (Esmâü'l-Hüsnâ) biri için düzenlendikleri hâlde, son-

radan kişi adlarını konu almışlardır. Genellikle beyit şeklinde yazılırlar. Mu„ammâların başında o 

mu„ammâ beytinden hangi ismin çıkacağı yazılıdır. Yani bir noktada “bu beyitten şu isim çıkar, yiğit-

sen çöz” diye meydan okunmaktadır. Divanların son kısımlarında "Mu„ammeyât" başlığı altında sıra-

lanırlar. Mu„ammâ ile benzerlik gösteren Lügazlar da yine divanların son kısımlarında "Elgâz" başlığı 

altında verilir. Burada lügazlar hakkında da kısaca malumat vermeden geçmeyelim. 

Mu„ammâya benzeyen "Lügaz" ise bir nevi manzum bilmecedir. Konu edilen şeyin özelliklerini 

söyleyerek, ne olduğunun bilinmesini istemek amacıyla düzenlenen şiirlerdir. Genellikle lugazların 

başında mu„ammâda olduğu gibi bulunması istenen isim veya eşyanın adı yazılmaz. Lugaz manzûme-

sindeki işaretlerden, ipuçlarından yola çıkılarak gizlenen kelimenin bulunması istenir. Lugazlar kıt„a 

veya kıt„a-i kebîre şeklinde yazılırlar. Gerçekte Arap edebiyatının malı olan lügaz, XV. yüzyılda Türk 

edebiyatına İran kanalıyla girmiştir. Bir çeşit söz oyunu olan lügaz, bazan küçük mesnevi şeklinde de 

tertip edilir. Daha çok aruzun “Fâ„ilâtün Fâ„ilâtün Fâ„ilün” kalıbıyla yazılırlar ve bunlar da 

mu„ammâlar gibi divanların sonunda yer alırlar. Söz oyunlarına önem veren eski şairlerin birçoğu, 

birkaç lügaz denemesi de yapmışlardır. "Lügaz der-hakk-ı... (... hakkında lügaz)" başlığı altında soru-

lan lügazların ilk mısrâsı "Ol nedir ki..." gibi klasik bir soruyla başlar. Bazılarında özel bir başlık ol-

masa da böyle bir manzumenin, ilk mısrası sayesinde lügaz olduğu anlaşılır. Lügazı halk edebiyatının 

bilmecelerinden ayıran en önemli özellik, müellifinin imzasını taşımasıdır. Lügazı anlamaya, bulmaya 

ve çözmeye, Ziyâ Paşa'nın şu beytinde de belirttiği gibi,  

  "Hall itmediler bu lügazun sırrını kimse 

  Bin kâfile geçdi hukemâdan fuzalâdan" 

 

"lügazı halletmek" denir. Aşağıda Neylî (ö. 1748) tarafından lügaz hakkında düzenlenmiş bir lügaz 

örneğini veriyoruz: 

  "Ol nedür kim bir hisâr-ı ma„nevî 

  Ekser ebyâtı içinde mesnevî 

 

  Fethine erbâb-ı tab„ ider gulû 

  Ortaya alurlar anı sû-be-sû 

 

  Hâsılı bir sırr-ı mübhemdür garaz 

  Oldı gâhî cevher ü gâhî „araz 

 

  Söylesem de ben anı sana nedür 

  Yine sorarsun anı bana nedür 

 

  Oldı rehber kendüsine bu lügaz 

  Görinen köye kılaguz istemez" 

 

 Belirttiğimiz gibi Divan şairlerinden birçoğu lügaz yazmışlardır. Hatta bunlardan bazılarının 

metni ve anlamı müstehcen gibi görünse de sorulan ve bulunması istenen varlık bambaşka bir nesne-

dir. Mesela XVIII. yüzyıl şairlerinden Sâbit, belirttiğimiz özellikleri taşıyan beş lügaz düzenlemiştir. 
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Enteresan bulduğumuz bu beş lügazdan birinin metnini aşağıda veriyoruz. Bu lügazda sorulan ve bu-

lunması istenen nesne "kum saati"dir: 

  "Nedür ol iki şûh-ı mihr-efrûz 

  Degiş oynarlar arada şeb ü rûz 

 

  Rişte-i vuslata virüp peyvend 

  Biri birine olmuş ikisi bend 

 

  İkisinün de dünbesi berrâk 

  Kûh-ı billûr gibi gâyet ak 

 

  Göremezsün birinde mûdan eser 

  Bir soyulmış yumurtaya benzer 

 

  Yüzi üzre refîkini devürür 

  Akıdur sonra kendüsi çevürür 

 

  Alt iken çevrülür de üst gelür 

  Ahz u i„tâ varur dürüst gelür 

 

  Halkda böyle bey„at itdi zuhûr 

  Geldi eşrât-ı sâ„at itdi zuhûr" 

 

Mu'ammâyı tertip etmek veya halletmek (çözmek) için dört ana usul (işlem, ameliye) vardır: 

 

A- A„mâl-i Tahsîlî: Mu„ammânın harflerini veren, işaret eden işlemlerdir. Dokuz kısma ayrıl-

maktadır: 

1- Tansîs ve Tahsîs: Gizlenen ismi aynen bir kelime içinde yazıp, onun nerede başladığını, nere-

de bittiğini gizli olarak anlatmaktır. 

2- Tesmiye: Gizlenen isimdeki harfleri isimleri ile zikretmektir. 

3- Telmîh: Meşhur ve herkes tarafından bilinen kelimelere işaret etmektir. 

4- Terâdüf: Bir kelime zikredilip, onun aynı dilde veya başka dilde müterâdifini kasdetmektir. 

Terâdüf daima Türk, Arap ve İran dilleri arasında olur. İran şairleri de mu„ammâda Türkçe'den kelime 

almışlardır. 

5- İştirâk: Bir kelimenin birkaç mânasından beyitte münasebeti olmayan mânasını kasdetmektir. 

6- Tashîf: "Bir kelimenin şeklini, noktalarını değiştirmek; noktasız harfleri noktalı, noktalı harf-

leri noktasız hale getirmek." demektir. "Tashîf-i Vasfî" ve "Tashîf-i Câ„lî" olmak üzere iki kısımdır. 

Mesela "sûr" kelimesini "şûr"; "göz" kelimesini "kör" şeklinde yazmak gibi.  

7- Teşbîh ve İsti„âre: Bazı harfleri benzetme yolu ile güzeller hakkında kullanılan muayyen 

mazmunlar veya diğer benzeyen şeylerle ifade etmektir. Mu„ammâlar hemen daima âşıkâne beyitlerde 

gizlendiği için teşbih unsurları Divan edebiyatının muayyen mazmunlarıdır.  

8- Hisâb-ı Cümel: Ebced hesabıdır. Arap alfabesindeki her harfin bir sayı değeri vardır. 

Mu„ammâ hallinde bu harfler ve sayı değerleri muhtelif usullerle kullanılır. Hisâb-ı Cümel, "Üslûb-ı 

İsmî", "Üslûb-ı Harfî", "Üslûb-ı Îhâmî", "Üslûb-ı İnhisârî", "Üslûb-ı Rakamî" olmak üzere beş kısma 

ayrılmaktadır. 

9- Kinâye: Kinâye de "İbdâî" ve "İhtirâî" olmak üzere iki kısma ayrılır ki İbdâî, "Bir harf veya 

lafzı kinaye yolu ile söylemek", İhtirâî ise, "Herhangi bir kelimenin Arap veya Fars dillerinde tasgîr 

veya cem„ine işaret etmektir". 
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B- A„mâl-i Tekmîlî: Bulunan harf veya hecelerin nasıl yanyana getirileceklerini, aralarında düşe-

ceklerin hazfini, değişeceklerin kalb şekillerini bildirir. Üç kısma ayrılmaktadır: 

1- Te‟lîf: Te‟lîf de iki kısma ayrılır: "Te‟lîf-i İttisâlî: İki harfi veya iki ayrı kelimede olan harfleri 

bitiştirip bir kelimede kullanmaktır." "Te‟lîf-i İmtizâcî: Bir harf, bir hece veya bir kelimenin diğer bir 

kelimenin içine girmesidir." 

2- İskât ve Tahlîs: Bir veya daha ziyade harfin düşürülmesine denir. Bu da "Aynî" ve "Mislî" 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

3- Kalb: Kelimedeki harflerin yerlerini değiştirmektir. "Kalb-i Kül", "Kalb-i Ba„z" ve "Kalb-i 

Küllî" olmak üzere üç kısma ayrılır. 

 

C- A„mâl-i Teshîlî: Mu„ammânın halli hususunda yol gösterir, halli kolaylaştırır. Bu da dört 

kısma ayrılmaktadır: 

1- İntikâd: Mu„ammâda alınacak harflerin kelimenin neresinde olduğuna işaret eder. 

2- Tahlîl: Bir mânaya delalet eden bir kelimeyi birkaç parçaya ayırmaya denir. 

3- Terkîb: Bir kelimeyi veya bir kelimenin bir cüz‟ünü, diğer bir kelime veya cüz‟ü ile birleştirip 

tek kelime meydana getirmeye denir. 

4- Tebdîl: Bir kelimenin bir veya daha ziyade harfini değiştirmeye denir. 

 

D- A„mâl-i Tezyîlî: Kastedilen ismin harflerine ait hareke, sükun, şedde vb. temin şekillerini 

gösterir. Bunları elde etmek için "A„mâl-i Tezyîlî"ye mürâcaat edilir ki bu da altı kısımdır: 

1- Tahrîk: Beyit içinde sakin olan bir harfe hareke vermektir. 

2- Teskîn: Harekeli harfi sakin kılmaktır.  

3- Teşdîd: Şeddesiz bir harfe şedde vermektir. 

4- Tahfîf: Şeddeli bir harfi tahfif etmek yani şeddesiz yapmaktır. 

5- Med: Medsiz elife med vermektir. 

6- Kasr: Medliyi maksûr yapmak yani meddi kaldırmaktır." 

 

"Mu„ammâlar, düzenleniş özellikleri bakımından dört kısma ayrılmaktadır: 

1- İçinde gizlenen isme delalet ettiği zaman onun hareke veya sükunu beytin içerisinden temin 

edilir, sonradan hareke, sükun, şedde vb. verilmez. Eğer bu şekilde olmaz da hareke, sükun, şedde vb. 

şeylere ihtiyaç olursa yani bunların temini istenirse o zaman "A„mâl-i Tezyîlî" kuralına mürâcaat edi-

lir. 

2- İstenilen ismin harflerine ve harfin tertibine delalet eden mu„ammâlardır ki bunlara 

"Mu„ammâ-i Tâm" denilir. 

3- İstenilen ismin harflerine işaret edip, o harflerin tertibinden bahsetmeyen mu„ammâlardır. 

4- Harflerin isimlerine de sûret-i mahsûsada işaret edilmeyen mu„ammâlardır ki bunlara 

"Mu„ammâ-yı Nâkıs" adı verilir." 

"Mu„ammâ, tertip özellikleri açısından yine iki kısımda mütâlaa edilebilir: 

1- Mu„ammâ beyti, bir isme bilâ-vâsıta delalet eder, yani ondan çıkarılan harfler yanyana getiri-

lirse bir isim olur. 

2- Mu„ammâ beyti, bir isme bi'l-vâsıta delâlet eder." 

 

Mu„ammâ hakkında birçok kurallar, özellikler, kavramlar olduğunu yukarıda örnekleriyle gör-

dük. Bu kavramlardan ve özelliklerden diğer önemli olanlarını da aşağıda veriyoruz: 

Beyitte mu„ammâ olan isme ait harflere "Usûl", onun dışında kalanlara "Levâhık" adı verilir. Bu 

levâhıkdan mu„ammâya faydası veya zararı olmayanlara "Levâhık-ı Sâlime", faydası olanlara 

"Levâhık-ı Muhassene" denir. Mesela bir beyitte mu„ammâ gizlendiğini anlatmak için ilave olunan 

"mu„ammâ, remz, îmâ, pûşîde, hafâ, fikr, dikkat, incelik, letâfet, zarâfet..." gibi kelimeler "Levâhık-ı 

Muhassene"dendir. Bu levâhıktan az zararlı olanlara "Levâhık-ı Müvehhime" denir. Çünkü bunlar, 
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onda da mu„ammâya ait bir şey vardır diye insanı vehme düşürür. Çok zararlı levâhıka da "Levâhık-ı 

Müşevvişe" denir. Bu levâhık, usulden olmadığı halde usul gibi gözükür, zihni karıştırır. 

Mu„ammâda olan her lafız usulden olmalıdır. Böyle mu„ammâlara "Tatbîk" ve "Tıbâk" denilir. 

Eğer bir mısrâ tamamen usulden olursa buna "Tatbîk Mısrâ„ı" denir. Bütün lafızlar usulden olup 

da bir tanesi "lâhika" olursa "Şebîh-i Tıbâk" adını alır. 

Mu„ammâlarda ismi meydana getiren harfler on, onikiden fazla olmamalıdır. Böyle 

mu„ammâlara "Merkezî" denir. 

Birinci mısrâ„ı tamamen usulden, ikincisi de "Levâhık-ı Muhassene"den ibaret olan 

mu„ammâlara, Şerâfeddin Ali Yezdî'nin "Sıddîk" ismine yazdığı mu„ammâya atfen "Sıddîkî" ismi ve-

rilmiştir. 

"Kayserî" tarzı da yine Şerâfeddin Ali Yezdî'nin "Kayser" ismini gizleyen mu„ammâsı tarzında 

yani birinci mısrâda usulden bir kısmı ile levâhık-ı muhasseneden bir kısmı bulunan mu„ammâlara 

denir. 

Yalnız usûl ile levâhık-ı muhasseneden mürekkeb olan mu„ammâlara "Tevşîh", içinde levâhık-ı 

müvehhime ve müşevvişe bulunmayanlara "Teftîh" adı verilir. 

Mu„ammâ olan isme "Han, Emîr, Bey, Turhan, Bahâdır, Pehlivan, Sultân" gibi ünvanlar ilave 

edilirse mu„ammânın değeri artar. 

Mu„ammâ beyti, gizlediği mu„ammâya uygun mânaları hâvi olmalı ve dört mısrâ„ı aşmamalıdır. 

"Ebû" ile başlayan ve "-eddîn" ile biten isimlerde "ebû"nun elifi, "-eddîn"in harf-i ta„rîfi iyice 

gösterilmelidir. 

"Murtazâ, Mustafâ, Müctebâ, Mûsâ, İsâ, Yahyâ" gibi sonu "ye" ile yazılan isimlerin elif ile söy-

lenmesi, meşhur bir lafızdan gayr-i meşhur bir lafız veya aksi kastedilmesi, beytin mu„ammâdan baş-

ka bir anlamı bulunmaması önemli bir kusurdur." 

Eski şairler mu„ammâ söylemeye ve çözmeye büyük önem vermişlerdir. Mesela İranlı şair Mîr 

Hüseyin Mu„ammâyî, ömrü boyunca mu„ammâ ile uğraşmıştır. Türk şairleri içerisinde Edirneli Emrî 

Çelebi, alfabetik sıra ile her harften en az bir adet isim olmak üzere 600'den fazla mu„ammâ söylemiş-

tir. Mu„ammâya İranlıların, lügaza ise Arapların daha çok önem verdiği görülmektedir. Divan edebi-

yatında ise lügaz ihmal edilmemekle beraber, mu„ammâ ve onunla ilgisi bulunan ta„miye daha mak-

bul tutulmuştur. Araplar, mu„ammânın aruz mucidi Halil b. Ahmed tarafından icat edildiğini ileri sü-

rerler. İranlılar ise bunu Ali b. Ebû Tâlib'e izafe ederler. İran'da mu„ammâ kâidelerinin en ince ayrıntı-

sına kadar tesbit edildiğini, Hüseyin Baykara devrinde Türkçe ve Farsça mükemmel mu„ammâlar ter-

tip eden Ali Şir Nevâî'nin muhitinde bu sanatın pek ileri giderek, bu vadide birçok eserler vücuda geti-

ren şairler yetiştiğini biliyoruz. Mu„ammâ sanatı Osmanlı edebiyatına büyük bir ihtimalle XVI. yüzyı-

lın başlarında gelmiş ve İran edebiyatındakinden hiç de aşağı kalmayan belki de kendine has bazı 

özellikler arzeden bir gelişme göstermiştir. 

Mu„ammâların düzenlenmesi ve çozülmesi için müstakil risaleler de yazılmıştır. Mesela Câmi 

gibi büyük bir bilgin ve şair mu„ammâya dair küçük, orta ve büyük olmak üzere üç eser yazmıştır. 

İran'da meşhur mu„ammâ ve mu„ammâ şerhi, risalesi yazanlar arasında şu isimler önemlidir: Şerâfed-

din Ali Yezdî, Mîr Hüseyin Mu„ammâyî, Seyfî Buhârî, Abdurrahman Câmî, Muhammed Ebû Sa„îd. 

Türk edebiyatında da bu konuda şerhler ve risaleler yazılmıştır. Mesela Lâmiî Çelebi, Mîr Hüse-

yin Mu„ammâyî'nin "Esmâü'l-Hüsnâ" mu„ammâsı olmak üzere yazdığı yüz beyitlik mesneviyi 

"Mir'âtü'l-Esmâ" yahut "Câm-ı Cihânnümâ" adıyla Türkçeye çevirmiştir. Lâmii bu eserinde 

mu„ammâya dair önemli bilgiler de vermektedir. Ayrıca Paşazâde Hasîbî'nin "Risâle Fî Fen-

ni'l-Mu„ammâ" adlı eseri de önemlidir. Türk bilgin ve şairleri arasında Câmî'nin eserine ve mu„ammâ 

vadisinde yazılmış eser ve şiirlere şerh yazanlardan önemlileri de şunlardır: Edirneli İbrâhim, Abdur-

rahman Şeref, Bediî, Râgıb-ı Âmidî, Mustafa Surûrî, Salâhî-i Uşşâkî, Kınalızâde Ali Efendi, Fethullah 

Ârifî, Lâmiî, Rumûzî Mustafâ, Muhyî-i Gülşenî, Tireli Mu„ammâyî, Nâzıra-i Gülşenî, Niyâzî-i Mısrî, 

Serrâczâde Abbâs Vâsık. 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   87 

Kınalızâde Hasan Çelebi, tezkiresinde babası Kınalızâde Ali Efendi ile Emrî'nin hal tercümele-

rinde bu sanatın Osmanlı edebiyatına gelişine dair dikkate şâyan bilgiler vermektedir. Bu müellife gö-

re, "Diyâr-ı Rûm'da mu„ammânın adı yok iken, o sırada Edirne'de Üç Şerefeli Medresesi'nde Merhabâ 

Efendi'nin danişmendi bulunan Ali Çelebi ile arkadaşı Emrî'nin eline Mîr Hüseyin b. Muhammed 

el-Hüseynî'nin mu„ammâ risâlesi geçmiş, iki arkadaştan Emrî okumak, Ali Çelebi de yazmak suretiyle 

risaleyi istinsah ve mükemmel bir şekilde inceleyip öğrendikten sonra, bu sanatta büyük bir maharet 

sahibi olarak mu„ammâ tertibine başlamışlardır. Hasan Çelebi'nin fikrine göre Emrî, mu„ammâlarını 

garip beyitler halinde tertip ettiği halde, Kınalızâde Ali Efendi, bu sanatı ihtiva eden mısralarındaki 

hüner bir tarafa bırakılacak olsa dahi, meydana getirdiği beyitlerin ayrıca bir "letâfet ve melâhati" 

vardır." Gerçekte de bir mu„ammânın cidden güzel olması için beytin dış görünüşte de bir fikir ve his 

ifade etmesi gerekir. Hasan Çelebi, Emrî'den bahsederken bu şair hakkında, "Fenn-i şerîf-i 

mu„ammâda ol denlü ad çıkarmışdur ki mu„ammeyât-ı Mîr Hüseyn'i bî-nâm u nişân itmişdür." de-

mekten de kendini alamıyor ve Emrî'nin irticâlen mu„ammâ söylemekte de maharet sahibi olduğunu 

ve Edirne mesirelerinde eğlenmek alışkanlığı olan Emrî'nin, Beşâret adlı ve Şemsî mahlaslı bir İranlı 

şair tarafından söylenen hâle münasip bir mu„ammâya karşılık, Beşâret ismi üzerine Farsça ve 

bedâheten bir mu„ammâ beyti inşâd ettiğini kaydediyor 

Mu„ammâya önem veren ve birçok mu„ammâlar tertip ettikten başka bu sanata dair Farsça bir de 

eser yazan Fuzûlî bir tarafa bırakılırsa (eserinde 236 mu„ammâ var), büyük Türk şairlerinin (meselâ 

Bâkî, Nedim, Nef„î) bu tarza itibar etmediklerini görüyoruz. Bununla beraber Nâbî gibi usta şairlerin 

bu sanatla uğraştıklarını ve divan tertip edenlerden önemli bir kısmının, bu hünerden de nasipdar ol-

duklarını göstermek için divanlarında mu„ammâ ve lügaz bulundurduklarını da görüyoruz. Mesela 

Nâbî (186), Ubeydî (159), Konyalı Nâlî (132), Mehmed Nazmî (124), Hâtem (67), Vahyî (55), Lebîb-

i Âmidî (44), Cem Sultan (41), Bursalı Hâşimî (41), Sâlim (40), Halebli Edîb (37), Fıtnat Hanım (35), 

Sünbülzâde Vehbî (32), Gelibolulu Âlî (31), Nazîr İbrâhim (30), Nehcî (28), Kâmî (29), Karamanlı 

Aynî (28), Şeyhülislam Es„ad (25), Vecdî (21), Sabîh (17), Nevres-i Kadîm (16), Vâlî (14), Nebzî 

(14), Haşmet (12), Hâmî-i Âmidî (4), Aynî (2), Nedîm-i Kadîm (2), Neylî, Mu„în b. Mustafa, Gaybî, 

Adnî, Kâmî, Münîf, Sâlih Çelebi, Nahîfi vd. divanlarında mu„ammâ örneklerine rastlanıyor. Hatta 

Osmanlı şairlerinin dışındaki Türkçe yazan şairlerden Ali Şîr Nevâî ve Bâbür Şâh'ın da divanlarında 

bir hayli mu„ammâ mevcuttur. Bâbür Şâh'ın divanında 57 kadar mu„ammâ olduğunu biliyoruz 

Mu„ammâ, genellikle tek bir isim gizleyen bir beyit şeklinde tertip edilmekle beraber, birden faz-

la ismi ihtivâ eden, hatta her mısrâında bir ibarenin muhtelif kelimelerini ihtiva etmek üzere tertip-

lenmiş mu„ammâlar da vardır. "Sultân Muhammed" gibi ismi, vasfıyla beraber veren mu„ammâlar ter-

tip etmek ustalık sayılmıştır. Mu„ammâyı ihtiva eden kelimelerin beytin ikinci mısrâında olmasına 

dikkat edilirse de bu kâideye her zaman riayet edilmediği de görülmektedir. Bir olayı üstü kapalı bir 

şekilde anlatmak için mu„ammâ ve lügaz sanatından istifade edildiği de olur. Buna en güzel örnek 

olarak Osmanlı vakanüvislerinden Şefik Efendi'nin "Şefiknâme" adlı küçük tarihini gösterebiliriz. Bu 

eserde müellif, Edirne Vakası'nı herkesin anlayamayacağı tarzda hikaye etmek üzere mu„ammâ ve lü-

gaz usullerinden faydalanmıştır. 

Belirtiğimiz gibi mu„ammâlar genellikle bir beyit halinde düzenlenir ve bulunması istenen isim 

ve bunun ipuçları da, aykırı örneklerine de rastlanmasına rağmen, genellikle ikinci mısrada verilirdi. 

Bunun yanında bir mısradan, iki veya üç beyitten, bir dörtlükten oluşan kıt„a şeklinde; hatta rubâî 

vezni ve şekliyle meydana getirilen mu„ammâlar da görülmektedir ki divanında 186 mu„ammâ bulu-

nan Nâbî'de bu örneklerin hepsini görmek mümkündür. Şimdi sırasıyla Nâbî divanından aldığımız bu 

tür örnekleri görelim: 

Bir mısradan oluşan mu„ammâlar: 

  Be-İsm-i Hüseyn 

  Dil bâl-güşâde bâz-ı Sübhânîdür 

 

  Be-İsm-i İbrâhîm 

  Sirişküm seyr idenler sandılar seyl-âb yâ deryâ 
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  Be-İsm-i Cemâl Dervîş 

  Tehîdür çün kadeh peymânesi rind-i kadeh-nûşun 

  

Bir beyitten oluşan mu„ammâlar: 

  Be-İsm-i Allâh 

  Hamd-i Hakk'a pâre pâre olup eyler ihtimâm 

  Çerhde mâh-ı nevi geh nısf gördüm geh tamâm 

 

  Be-İsm-i Bâkî: 

  Peyâm-ı yâri virürken nesîm sâkit olur 

  Sabâ kıyâmet eserken garîb sâmit olur 

 

İki beyitten oluşan mu„ammâlar: 

  Be-İsm-i Murtazâ Muhammed 

  İlâcın hastenün pâyine kordı bir zamân tâ kim 

  Gele yirine ide i„tidâl-i âfiyet tahsîl 

 

  Diger-gûn oldı kalb-i İbni Meryem âkıbet gördüm 

  Anâsırla havâs-ı hams olurmış zâhiren tebdîl 

 

Üç beyitten oluşan mu„ammâlar: 

  Be-İsm-i Sultân Muhammed Gâzî 

  Pâdişâhâ âsmân-ı devlet ü ikbâlünün 

  Gördi mihrin sâye-veş dil pâyüne düşdi hemân 

 

  Pây-ı hâme oldı bârân-veş güher-pâş-ı senâ 

  Birbirinden ayru tekrâr oldı lutfun bî-kerân 

  Âfitâb-âsâ olup bî-had füzûn-ter dâ'imâ 

  Nûr-ı mihr-i devletün tâbân ola andan cihân 

 

Rubâî şeklinde mu„ammâlar: 

  Be-İsm-i İbrâhîm Paşa 

  Rûy-ı kameri eyledi pûşîde sehâb 

  Devre yiridür girerse meclisde şarâb 

  Yolsuzluga meyl itmekile bir pâre 

  Hep mâ-melekin elinden aldırdı şihâb 

 

Dörtlük, kıt„a şeklinde mu„ammâlar: 

  Be-İsm-i Ramazân 

  Destine dâ'ire almış o gül-i perde-bîrûn 

  Tâ ide nagme ile hüsnini bezmün efzûn 

  Ser-i zülfi gibi düşdi zenâhından gördüm 

  Her taraf dâ'ireye bir arak-ı şerm-nümûn 

 

  Be-İsm-i Muhassıl Yûsuf Aga 

  Meyde sıhhat buldı dil tâ düşdi câm-ı pür-güle 

  Bâ-husûs ol mihr-i meh-sîne suna sâgar ile 

  Rûy-ı dil o mâhı bir şemşîr-i dil-sûz eylemiş 

  Zahmı yâ gül yâ gül-i câm üzre döndi bülbüle 
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Mu„ammâların genellikle tek beyitten meydana geldiğini belirtmiştik. Tek beyitten meydana ge-

len mu„ammâlarda ağırlıklı olarak mısralar matla„ şeklinde musarradır, yani birbirleriyle kafiyelidir. 

Bunun yanında müfred şeklinde olan yani birbirleriyle kafiyesiz mısralardan meydana gelen beyitler 

şeklinde de düzenlenmiş mu„ammâlar görülmektedir. 

Yine bir özellik olarak iki ayrı isme mu„ammâ yazıldığı da görülmektedir. Nâbî'nin aşağıdaki 

beytinin hallinden iki ayrı isim çıkmaktadır: 

  Be-İsm-i Nâbî vü Emnî 

  Sen bizi âşinâ zann itme ey hûrî-likâ 

  Meclis-i âlemde kalmaz âşinâ bî-âşinâ 

 

Mu„ammâ tekniği ile ilgili bir özellik de şudur: Bazı şairler, mu„ammâ ve lügazın birleştirilme-

sinden meydana gelen bir tarz takip etmişler ve buna "Mu„ammâ be-tarîk-i lügaz" demişlerdir ki bu-

nun örneklerine az rastlanmaktadır. Bu tür mu„ammâlarda lügazda olduğu gibi "nedür ol, ol nedür ki, 

ol ne ism, ne aceb ism" gibi kalıp ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca bu tür mu„ammâları 

klasik mu„ammâlardan ayıran bir özellik de lugaz'da olduğu gibi mahlas kullanılmasıdır. Nâbî'den bu 

konuda şu örnekleri alıyoruz: 

  Mu„ammâ Be-Tarîk-i Lügaz: 

  Be-İsm-i Ömer 

  Nedür ol ism ki üç harfi var ârâyiş-i ruhsâr 

  Olur Nâbî gönül hurrem hurûfından nikâtından 

 

  Be-Nâm-ı Alî 

  Ne aceb ism olur üç harf ile Nâbî fikr it 

  Beyyinâtından olur kalb-i emânı hâsıl 

 

  Be-İsm-i Hasan 

  Nâbî ol ismi bil ki dil-i beyyinâtınun 

  Berz eklenürse âhirine nev-niyâz olur 

 

Bir de "Mu„ammâ Be-Tarîk-i Lugaz" şeklinin dışında "Lugazgûne Mu„ammâ" vardır ki bu tür 

mu„ammâlarda da mahlas kullanılmıyor. Ayrıca manzumenin başında bulunması istenen isim de ve-

rilmiyor. Bu konudaki örneği de yine Nâbî'den alıyoruz: 

  Lugazgûne Mu„ammâ 

  Pây-ı yâre bezl iken maksûd-ı nakd-i râhatı 

  Vaz„-ı şûhı itdürür insâna insâniyyeti 

  Akl ile olmazdı sencîde umûr-ı kâ'inât 

  İtmese mîzân-ı akl isbât-ı mîzâniyyeti 

 

Yukarıda da değindiğimiz gibi normal olarak mu„ammâların çözümünden bir isim, nadir de olsa 

iki isim çıkmaktadır. Fakat bazı divan şairleri birçok konuda olduğu gibi mu„ammâ konusunda da 

ifrâta kaçarak sanat güçlerini, dehalarını mübâlağalı bir tarzda ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu söy-

lediklerimize en güzel örnek 1610 yılında vefat eden ve Feyzî mahlasını kullanan Dursun-zâde Feyzî 

Abdullâh Efendi adlı bir şairdir. Bu şair,  

 Derdüme dermân olurdı olsa ger ey serv-kad 

 Derde gâyet derde gâyet derde gâyet derde had 

 

şeklinde bir mu„ammâ beyti yazmış ve bu beyitten yüz isim çıkarmıştır ki bunu izah için de "Gül-i 

Sad-Berg" isimli bir risâle yazmıştır. 
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Mu„ammâların başında "Mu„ammâ be-nâm-ı... (... adı hakkında mu„ammâ)" ibaresi ile manzu-

mede sorulan isim yazılır ve okuyucunun bunu çözmesinde kolaylık sağlanmış olurdu. Bazı 

mu„ammâlar basit bir şekilde düzenlenirse de sonucu çok zor bulunan mu„ammâlar oldukça fazladır. 

Mu„ammâ çözebilmek için Arapça, Farsça bilgisinin yanında (müterâdif kelimelerin anlamlarını kav-

ramak açısından), yüzlerle ifade edilen mu„ammâ halli kurallarını bilmek, ebced hesabına vakıf olmak 

ve bol bol mu„ammâ örnekleri çözmek gerekmektedir.  

Belirttiğimiz gibi mu„ammâlar genellikle beyit şeklinde tertip edildikleri halde edebiyatımızda 

bir kıt„a, bir dörtlük şeklinde tertip edilen mu„ammâlar da görülmektedir. Edirneli Emrî'nin aşağıda 

vereceğimiz iki mu„ammâsı bu tür örneklerdendir: 

  Be-İsm-i Nûh 

  "Bezm-i gülşende lâlenün geldi 

  Gözlerine şarâb-ı gül-nârî 

  Şu kişi kim sımadı tevbesini 

  Görmemişdür o çeşm-i dildârı" 

 

  “Be-ism-i Celâl ve Sinân 

  "Ser-i engüşt ile mehin başın 

  İki şakk eylemiş Habîb-i Hudâ 

  Nazar it rûy-ı âfitâb-veşe 

  Gör ki olmuş o mu„cize peydâ" 

 

Bilindiği gibi mu„ammâ beyti halledildikten sonra ortaya bir insan ismi çıkması gerekmektedir. 

Hatta bulunması istenen bu isimler, kolaylık olsun diye mu„ammâ beytinin üzerine de yazılmaktadır. 

Hemen her konuda olduğu gibi mu„ammâ konusunda da geniş bilgi sahibi olduğunu düşündüğümüz 

divan şairleri, mu„ammâ yazmasalar da divanlarında mu„ammâ kokusu ve özelliği sezilen beyitlere 

yer vermektedirler. Bu tür beyitler yine mu„ammâ usulleriyle çözüldüğünde ortaya bazı harfler ve ke-

limeler çıkmaktadır. Biz bunlara Divan şairlerinin mu„ammâ usulleriyle yaptıkları harf ve kelime 

oyunları diyoruz. Mu„ammâ konusunda bilgiler verirken bu tür uygulamalardan bahsetmeden geçme-

nin mu„ammâ konusunu eksik bırakacağı inancındayız. Dolayısıyla Divan şiirinin kalburüstü şairle-

rinden 30 kadarının divanlarını bu gözle inceledik ve ortaya enteresan sonuçlar çıktı. Mesela bu tür 

oyunlara düşkün olan şairler arasında Zâtî ilk sırayı almaktadır. Zâtî'nin üç ciltte toplanmış olan 1500 

gazelini bu yaklaşımla incelediğimiz zaman bahsettiğimiz türde 150 civarında beyitle karşılaştık. Bazı 

şairler bu tür beyitlere hiç iltfifat etmedikleri halde Zâtî'nin dışında Dehhânî, Necâtî, Cem Sultan, 

Cemâlî, Bağdatlı Rûhî, Seyyid Vehbî, Bâkî, Kadı Burhâneddin, Fuzûlî gibi şairlerin şiirlerinde de 

böyle beyitlere rastladık. Özellikle Necâtî'de böyle beyitlerin sayısı bir haylidir (30 kadar). Fakat hiç-

birisi kemiyet ve keyfiyet açısından Zâtî'ye yaklaşamamaktadır. 

Zâtî'nin yukarıda bahsettiğimiz türde mu„ammâ usulleriyle yapılmış, fakat özel isimlerin kaste-

dilmediği bazı beyitleri çözümleri ile beraber aşağıda veriyoruz: 

  "Dilberün kadd ü dehânı gördi emdür derdine 

  Gönlüm anun üstine ser virdi Zâtî buldı kâm" 

 

Mu„ammânın çözümünü kolaylaştıran, çözümü konusunda yol gösteren, ipuçları veren usule 

"A„mâl-i Teshîlî" adı verilir. "A„mâl-i Teshîlî", "İntikâd, Tahlîl, Terkîb, Tebdîl" adları verilen dört 

kısma ayrılır. Bunlardan "İntikâd", mu„ammâda alınacak harflerin kelimelerin neresinde olduğunu işa-

ret eder. Mu„ammâ beyitlerindeki şu kelimeler, kelimedeki alınacak harfin ilk harf olduğuna delalet 

eder: "Ser, baş, matla„, dal, şâh, târek, ön, evvel, ibtidâ, sadr, bâlâ, şu„le, hevâ, başlangıç, müfteteh, 

fâtiha, mebde', mukaddime, tal„at, yanak, yüz, rûy, ârız, ruh, çihre, subh, evc, zirve, tepe, saf, sâfî, pîş, 

mukaddem, kâkül, perçem, nevk, fer, fark, tâc, efser, külâh, miğfer, ceyb, girîbân, sakf, eyvân, uluvv, 

ferâz, âgâz, nühüst." Divan şiiri geleneğine göre sevgilinin boyu (kadd), "elif"tir. Ağzı (dehân) 
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"mîm"dir. "Elif" harfi ile "mîm" harfi bir araya gelince "em (ilaç, devâ) kelimesi ortaya çıkmaktadır. 

Mu„ammâ usulüne göre beyitte kelimenin başındaki harfi ifade eden ipucu kelimelerden birisi de 

"ser"dir. Yukarıdaki beyitte "gönül" kelimesinin başındaki "kef" harfini "em" kelimesinin baş tarafına 

eklediğimiz zaman "kâm" kelimesi ortaya çıkıyor. Bu şekilde şair, derdine derman olacak sevgilinin 

boyunu ve ağzını görünce, onunla konuşunca dermana kavuşmuş, dolayısıyla "kâm" bulmuştur. Bura-

da "ser" kelimesiyle "intikâd" yapılarak "em" kelimesinin baş tarafına "gönül" kelimesinin "ser"i yani 

baş harfi olan "kef" harfi geleceği işaret edilmiştir. 

  "Nola „aynunla kaddün zülfün agzun gözlesem dâyim 

  Benüm çok sevdügüm men„ eyleme „âlem temâşâdur" 

 

Zâtî bu tür oyunlarda Teşbîh, isti„âre, tevriye, iştikâk, cinâs, hüsn-i ta„lîl, kalb gibi edebi sanat-

lardan da faydalanmıştır. Mu„ammâda bazı harfleri benzetme yolu ile (teşbîh, isti„âre) güzeller hak-

kında kullanılan muayyen mazmunlar ve diğer benzeyen şeylerle ifade ederler. Mesela, "elif" için: 

"kadd, kâmet-i hûbân, serv, nahl, nihâl, şem„, mîl, tîr, kalem, „alem, engüşt."; "dal ve cim" için: 

"zülf"; "mim" için: "dehân (kelime ortasında olunca "girih"); "nun" için: "kaş, ebrû, hilâl, mâh-ı nev"; 

"sin" için: "erre (testere), dendân"; "ayn ve sad" için: "çeşm (sad harfinin başı göze benzer)"; "ayn" 

için: "na„l, nişân-ı na„l"; "he" için: "İki göz" vb. kelimelerini kullanırlar. Bunlardan başka "leb" için 

"cân"; "boy" için: "serv"; "yüz" için: "gül"; "saç" için: "sünbül"; "göz" için: "nergis, bâdem" is-

ti„ârelerini de hatırda tutmak gerekir. Ayrıca "elif" için: "gamze, müje, burun, asâ, ney"; "şın" için: 

"dendân-ı pür-güher"; "vav" için: "pistân (meme)"; "nun" için: "nâf (göbek)"; "lâmelif" için: "pergâr, 

iki ayak (dü-pâ)"; "re" için: "hilâl"; "ye ve nun" için: "kâse"; "tı ve lam" için: "sürâhi"; "lam ve dal" 

için: "çeng"; "he" için "dem (nefes)" kelimelerinin kullanıldığı da görülmektedir. Belirttiğimiz gibi 

sevgilinin güzellik unsurları ile bazı harfler isti„âre edilmektedir. Yukarıdaki beyitte "ayn" kelimesi 

hem "ayn" harfini vermekte, hem de "göz" mânasında kullanılmaktadır. Ayrıca "kadd", "elif" harfini; 

"zülf", "lam" harfini; "agız" da "mim" harfini ifade etmektedir. "Göz, boy, zülf, ağız", sevgilinin gü-

zellik unsurlarındandır. Bunlar aynı sıra ile "ayn, elif, lam, mim" harfleri birbirine eklendiğinde ortaya 

"„âlem" kelimesi çıkmaktadır. Zaten şairin söylemek istediği de sevdiğinin temâşâdan yâni âlemi sey-

retmekten kendisini men etmemesidir. 

  "Düşmen-i „ayyâr Zâtî yâr olmaz kimseye 

  „Aynı ile üç dişi çıkmak gerekdür k'ola yâr" 

 

"„Ayn" kelimesi hem "ayn" harfini hem de "göz" mânasını ifade etmektedir. Ayrıca şekil itiba-

riyle "ayn" harfinin üst kısmı da göze benzemektedir. "Üç diş"ten murat ise şekil benzerliğinden dola-

yı "şedde"dir. "Çıkmak" kelimesinin işaretiyle "„ayyâr" kelimesinden "ayn" ve "şedde" kaldırılınca şa-

irin maksûdu olan "yâr" kelimesi ortaya çıkıyor ki beytin anlamı da bunu ifade etmektedir. 

  "İdindi kalbini mesken o burka„un ruh-ı yâr 

  Komadı „akrebi hergiz kamer ne hikmet olur" 

 

Mu„ammâların çözümünde beyitte bulunan harf veya hecelerin nasıl yanyana getirileceklerini, 

aralarında düşeceklerin hazfini, değişeceklerin "kalb" şekillerini göstermeye "A„mâl-i Tekmîlî" den-

mektedir ki bunun da üç kâidesi vardır: "Te'lîf, İskât, Kalb". Bunlardan "Kalb"in de üç şekli vardır ki 

birisi "kalb-i kül"dür. "Kalb-i Kül", kelimedeki harflerin sonu başa alınarak sırasıyla tamamen değişti-

rilmesidir. "Kalb-i Kül" yapılacağına delalet eden kelimeler şunlardır: "Gönül, dil, kalb, maklûb, aks, 

ma„kûs, mün„akis, bâzgûne, devr, dönmek, çarh urmak, döndürmek, avdet etmek." Yukarıdaki beyitte 

"kalb" kelimesinin delaletiyle "burka„" kelimesini tersinden okuyunca yâni "kalb-i kül" kaidesi uygu-

lanınca "„akreb" kelimesi ortaya çıkmaktadır. Beytin anlamına daha iyi nüfuz edebilmek için sevgili-

nin yüzü olarak nitelenen "kamer (ay)" ile "akreb" ilişkisini de (burç ve seyyâre olarak) düşünmek ge-

rekir. Ay'ın menzillerinden birisi de "akreb burcu"dur. İnanışa göre ay akreb burcunda iken yola çı-

kılmazmış. 
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Mu„ammâ çözmek özellikle günümüzde güç ve zahmetli bir iştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi 

Arapça ve Farsça bilmek, yüzlerce sayıya ulaşan mu„ammâ kurallarını ezberlemek, iyi bir hafızaya 

sahip olmak, mu„ammâ konusunda yazılmış risaleleri ve kitapları okumak, bütün bunların üstüne çok 

sayıda mu„ammâ çözmeye çalışmak yani mu„ammâ ile sürekli haşır-neşir olmak gerekmektedir. 

Mu„ammâ çözümü ile uğraşmak isteyenlere ön bilgi ve ipucu olması maksadıyla mu„ammâ ile ilgili 

eserlerde rastladığım ve benim mu„ammâ çözerken karşılaştığım bazı bilgileri ve kuralları aşağıda ve-

riyorum ki bunlar mu„ammâ çözümü için yeni başlayanlara bir nevi alfabedir, gerçekte mu„ammâ çö-

zümü için bu verdiklerimin çok daha fazlasını bilmek gerekmektedir: 

* "Evc, alın, ön, yüce", ilk harfi ifade eder. 

* "Encüm", noktayı ifade eder. 

* "Hâk, alçak, uç", kelimeleri son harfi ifade eder. 

* "Pür olmak", bir kelimenin başka bir kelime içine yerleştirilmesi demektir. 

* "Mekânı olmak", bir harfin veya bir kelimenin başka bir kelime içerisine yerleştirilmesi demek-

tir. 

* "Tamâm olmak", bir harfin açılımının kastedilmesidir. Örneğin "dâl" harfinin açılımı 

"dal+elif+lam" şeklindedir ki buna "melfûzî olmak" da denir. 

* "Tolunmak, batmak", kelimedeki işaret edilen harfin görülmeyeceğine, kaldırılacağına işarettir. 

* "Etrâf", bir kelimenin ilk ve son harfini ifade eder. Örneğin "felek" kelimesinin etrafı "fe ve kef" 

harfleridir. 

* "Çarh" kelimesi, işaret edilen kelimenin kalb edileceğini, yani ters çevrileceğini işaret eder. Ör-

neğin "Çarh-ı felek" dendiğinde "felek" kelimesi ters çevrilir ve "kelef" kelimesi elde edilir. 

* "Şâh-ı encüm", güneş demektir. 

* "Pey-der-pey" kelimesi geçtiğinde kastedilen harfin ikinci bir defa daha kullanılacağına işaret 

edilir. Örneğin "pey-der-pey-i ser-i zülf" dendiğinde "zülf" kelimesinin ilk harfi olan "ze" harfi-

nin iki defa kullanılacağı anlaşılır. 

* "Dil", kelimenin ortasındaki harfin alınacağını işaret eder. Örneğin "dil-i bahr", "ha" harfidir. 

* "Başını çek" ibaresi kullanıldığında, işaret edilen kelimenin ilk harfinin atılacağını ifade eder. 

Örneğin "kemânın başını çek" dendiğinde "kemân" kelimesinin başındaki "kef" harfi atılacak 

demektir. 

* "Bağlamak", işaret edilen harfi işaret edilen kelimenin sonuna eklemek demektir. Örneğin "ser-i 

zülfü dile bağla" dendiğinde "zülf" kelimesinin ilk harfi olan "ze" harfinin "dil" veya müterâdif-

lerinden birinin sonuna ekleneceğine işaretttir. 

* "Başsız, bî-ser" veya bunların müterâdifleri kullanıldığında kelimenin ilk harfinin atılacağına işa-

ret edilir. Örneğin "bî-ser esb" dendiğinde "esb" kelimesinin başındaki "elif" harfinin atılacağına 

işaret ediliyor demektir. 

* "Nühüfte, gizlemek, gizlenmek, örtülmek" ve bunların müterâdifleri olan kelimeler kullanıldı-

ğında bir kelimedeki işaret edilen harfin görülmeyeceği kastedilir. Örneğin "Miyân-ı şûh nühüfte 

oldu" dendiğinde, "şûh" kelimesinin ortasındaki "vav" harfinin kaldırılacağına işaret edilir. 

* "İnci veya dürr", noktayı işaret eder. "İnci bırakmak", dendiğinde işaret edilen kelimedeki bir 

harfin noktasının kaldırılacağını anlamak gerekir. Örneğin "zülf-i nigâr inci bıraktı" dendiğinde 

"zülf" kelimesindeki "ze" harfinin noktası kaldırılarak "re" harfine dönüşeceği kastedilir. 

* "Hâl (ben)" kelimesi noktayı ifade eder. 

* "Kurtulmak, necât bulmak, halâs olmak" ve bunların müterâdifleri kullanıldığında işaret edilen 

kelimenin bir harfinin kaldırılacağına delalet eder. Örneğin "Murâdın nâvekinden necât bul" 

dendiğinde "murâd" kelimesinin içerisindeki teşbih yoluyla "nâvek"e benzeyen elif harfinin atı-

lacağı anlaşılır. Böylece "merd" kelimesi elde edilir. 

* "Sınmak, kırılmak, gitmek" ve bunların müterâdifleri olan kelimeler kullanıldığında kelimenin 

işaret edilen harfinin kaldırılacağı anlaşılmalıdır. Örneğin "âşiftenin başı, (veya) kalbi, (veya) 
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ayağı kırıldı" denildiğinde şu anlaşılmalıdır: "Âşüfte"nin başı kırılırsa "şifte", kalbi kırılırsa "iş-

te", ayağı kırılırsa "şift" lafızları elde edilir. 

* "Girih" kelimesi noktayı ifade eder. 

* "Bî-fâ‟ide", bir kelimeden işaret edilen harfin veya noktanın kaldırılacağına delalet eder. Örneğin 

"Tîr-i hûbân bî-fâ‟ide" dendiğinde "hûbân" kelimesinin içinde olan ve teşbih yoluyla "tîr (ok)"e 

benzetilen "elif" harfinin kaldırılacağı anlaşılır ki böylece "hûben" lafzı elde edilir. "Zülf-i yâr 

bî-fâ‟ide" dendiğinde "zülf" kelimesinin başındaki "ze" harfinin noktası kaldırılarak "re" harfine 

dönüşeceğine işaret edilir. 

* "Yanmak" ve müterâdifi olan kelimeler kullanıldığında işaret edilen kelimeden işaret edilen har-

fin kaldırılacağı anlaşılır. Örneğin "Âdemin başı, (veya) kalbi, (veya) ayağı yandı" denildiğinde 

şu anlaşılmalıdır: "Âdem" kelimesinin başı yanarsa "dem", kalbi yanarsa "em", ayağı yanarsa 

"ad" lafızları meydana gelir. 

* "Ezilmek, (incelmek, kopacak hale gelmek anlamındaki) üzülmek" ve müterâdifleri kullanıldı-

ğında kelimedeki işaret edilen harfin veya harflerin görülmeyeceği, kaldırılacağı anlaşılmalıdır. 

Örneğin "miyân-ı dilber üzüldü" dendiğinde "dilber" kelimesinin miyânı (ortası) olan "leb" kal-

dırılır ve "der" elde edilir. 

* "Mektûbî" kelimesi harfin şeklini, yazımını; "Melfûzî" kelimesi ise harfin telaffuzunu, açılımını 

ifade eder. Örneğin "sin" harfinin mektûbî şekli “sin”, melfûzî şekli (sin+ye+nun) şeklindedir.  

* "Âşüfte, karışık vb." kelimeler ile bunların müterâdifleri kullanıldığında işaret edilen kelimede 

"kalb-i ba„z" kuralı uygulanacak demektir. Örneğin "âşüfte-i kemer" dendiğinde "kemer" keli-

mesinin harflerinin düzensiz olarak yer değiştereceği, mesela "merk veya germ" kelimesinin elde 

edileceği anlaşılır. 

* "İki zülf, zülfeyn" veya müterâdifleri kullanılırsa zülfün benzetileni olan harflerden (lam, dal, ha, 

hı, cim) aynı ikisi (örneğin iki dal) veya ayrı ikisi (örneğin cim ve dal) kastedilir. 

* "Yukarı" kelimesi lafzın ilk harfini ifade eder. 

* "Geçip gitmek" lafzı kullanıldığında işaret edilen kelimedeki işaret edilen harfin kaldırılacağına 

delalettir. Örneğin "Gönülden zülf-i yâr geçip gitdi" denilse, teşbih yoluyla "zülf"ün benzetileni 

olan "lam" harfinin "gönül" kelimesinin sonundan kaldırılacağına işaret eder. 

* "Yanıp gitmek" lafzı kullanıldığında işaret edilen kelimedeki işaret edilen harfin görülmeyeceği-

ne delalet eder. Örneğin "zülfün ucu yanıp gitdi" denilse, "uç" lafzı kelimenin son harfini ifade 

ettiğinden "zülf" kelimesinin son harfi olan "fe" harfinin görülmeyeceğine yani kaldırılacağına 

delalet eder. 

* "Etek, dâmen" ve müterâdifi olan kelimeler, kastedilen kelimenin son harfinde işlem yapılacağı-

na işaret eder. 

* "Keşîden, çekmek" ve müterâdifi kelimeler kullanıldığında işaret edilen kelimedeki işaret edilen 

harfin görülmeyeceğine, kaldırılacağına delalet eder. Örneğin "zülfün ucunu çekesin" dendiğinde 

"uç" lafzı kelimenin son harfini ifade ettiğinden "zülf" kelimesinin son harfi olan "fe" harfinin 

görülmeyeceğine yani kaldırılacağına delalet eder. 

* "Sâf" lafzı, kelimedeki ilk harfi işaret eder. 

* "Ayağını çekmek" bir kelimedeki son harfin kaldırılacağını, görülmeyeceğini işaret eder. Örne-

ğin "Zâhid meyhâneden ayağını çek" dendiğinde "zâhid" kelimesinin son harfi olan "dal" harfi 

kaldırılacak demektir. 

* "Noktadan nevmîd olmak" ibaresi kullanıldığında "elif, lam, kef" gibi nokta kabul etmeyen harf-

ler kastedilir. 

* "Kaddi yüce harfler", "elif, lam, kef" gibi harflerdir. "Kaddi alçak harfler" ise "ha, sin, nun" gibi 

harflerdir. 

* "Nişâne-i şek" üç noktayı ifade eder. "Şın" harfinin noktaları gibi. 

* "Dolanmak, dönmek" ve müterâdifi olan kelimeler, işaret edilen kelimede "kalbi kül" yapılaca-

ğına yanı kelimenin tam olarak ters çevrileceğine işaret eder. Örneğin "pâdişahın keremi dolan-
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dı" dendiğinde "kerem" kelimesinin ters çevrileceği yani "merg (ölüm)" şekline gireceği işaret 

edilir. 

* "Mum gibi olmak" bir kelimenin asıl yazılış şekli ile kalbedilmiş yani ters çevrilmiş şeklinin aynı 

olması demektir. Çünkü "mûm" kelimesi tersinden okunduğunda da "mûm" şeklindedir. "Nun, 

vav, derd" lafızları da böyledir. 

* "Göstermek", işaret edilen kelimeyi veya harfi işaret edilen kelime veya harfe eklemek ya da işa-

ret edilen harfin yerine koymak demektir. Örneğin "nihâl-i yâr safâsını câm-ı meyde gösterdi" 

dendiğinde şu anlaşılır. "Nihâl" kelimesi teşbih yoluyla "elif" harfini vermektedir. "Yâr" kelime-

sinin "nihâl"i, ortasında olan "elif" harfidir. "Kadeh" anlamına gelen Farsça "Câm" kelimesinin 

müterâdifi Türkçe "ayag" kelimesidir. "Mey" kelimesinin ayağı yani son harfi "ye" harfidir. 

"Mey" kelimesinden "ye" harfini kaldırıp "elif" harfini onun yerine koyduğumuzda "mâ" lafzı 

elde edilir. 

* "Yüz göstermek, cemâl göstermek", işaret edilen harfi işaret edilen kelimenin sonuna eklemek 

demektir. 

* "Şefevî harfler (dudak harfleri)" denilince "be, pe, mim, fe, vav" harflerinden biri kastedilir. 

* "Müstakil harfler" denilince "elif, dal, zel, re, ze, vav, lamelif" harfleri kastedilir ki bu harfler 

kendilerinden sonra gelen harflerle birleşmezler. "Gayr-i müstakil harfler" ise bunların dışındaki 

harflerdir ki kendilerinden sonra gelen harflere bitişik olarak yazılabilirler. 

* "Çü, çün" tashif işaretidir. Yani bu lafızlar kullanıldığında işaret edilen kelime tashif edilecek, 

noktalı ise noktasız; noktasız ise noktalı hale getirilecek demektir. 

* "Budak" lafzı, kelimenin ilk harfini ifade eder. Örneğin "gül budağı" dendiğinde "gül" kelimesi-

nin başındaki "kef" harfi kastedilir. 

* "Hilâlin görünmesi veya görünmemesi" lafızları kullanıldığında işaret edilen kelime içindeki şe-

kil olarak hilale benzeyen "re ve nun" harflerinden birinin veya her ikisinin görülmesi veya gö-

rülmemesi yani o kelimeye bu harflerden birinin (veya her ikisinin) eklenmesi ya da kelimeden 

bu harflerden birinin (veya her ikisinin) kaldırılması anlaşılmalıdır. Örneğin "gerdûnda hilâl gö-

rünmedi" denilirse bu kelimede yani “gerdûn” kelimesinde bulunan ve hilale benzeyen "re ve 

nun" harflerinin kaldırılacağına işaret edilmiş demektir. "Gerdûn" kelimesinden bu harfler kaldı-

rılınca "kedû" kelimesi elde edilir ki "kabak, şarap kabı" anlamındadır. 

* "Yüzünü görmek veya göstermek", işaret edilen kelimedeki işaret edilen harfin, işaret edilen di-

ğer kelimenin sonuna eklenmesi demektir. Örneğin "dostun yüzünü görmek" demek, "dost" ke-

limesinin ilk harfi olan "dal" harfinin işaret edilen bir kelimenin sonuna eklenmesi demektir. 

* "Âhir gele" ibaresi kullanıldığında işaret edilen harfin işaret edilen diğer kelimenin sonuna getiri-

leceği anlaşılır. 

* "Nazara gelmek", işaret edilen harfin işaret edilen diğer kelimede görülmesi, yani o kelimenin 

yerine göre başına, ortasına veya sonuna getirilmesidir. Örneğin "Ser-i zülf servinin ayağında na-

zara geldi" denilirse "zülf" kelimesinin seri yani ilk harfi olan "ze" harfinin "servi" kelimesinin 

ayağına yani sonuna ekleneceğine işaret ediliyor demektir. 

* "Zîbende olmak", işaret edilen kelime veya harfin, işaret edilen diğer kelimenin sonuna eklenme-

si demektir. 

* "Anberîn hâl" noktayı ifade eder. 

* "Yaprak, berg" ve müterâdifi kelimeler zikredildiğinde işaret edilen kelimenin son harfi kastedi-

lir. Örneğin "gülün yaprağı" dendiğinde "gül" kelimesinin son harfi olan "lam" harfi kastedilir.  

* "Ziyâde" kelimesinin fi„l-i muzâri„i (hâli) "yezîd" kelimesidir. (İştikak yoluyla) 

* "Süleymân" kelimesinin bahri kelimenin içindeki "yem" kelimesidir (müterâdif yoluyla). Örne-

ğin “Süleymân” kelimesinde "Yem" kaldırılıp "tı" harfi getirilince "Sultân" olur. 

* "Hayât" kelimesinin fi„l-i muzâri„i (hâli) "Yahyâ"dır (iştikak yoluyla). 

* "Heşt bihişt (sekiz cennet)"den "ha" harfi (ebcedde 8) anlaşılır. 

* "Nüh felek (dokuz gök)"den "tı" harfi (ebcedde 9) anlaşılır. 
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* "Sûreti hoş tutmak", "nokta koymak" demektir. "hâ" harfini "hı", "tı" harfini "zı" yapmak gibi. 

* "Bî-kerân", kelimenin son harfinin kaldırılacağına işarettir. "zîb" kelimesinden "be" harfini kaldı-

rıp "zî" şekline sokmak gibi. 

* "Bazı harfler ve rakamlar birbirinin kalbidir. Yani ters çevrilmişidir veyahut yer değiştirmişidir. 

Arap harfleriyle düşünüldüğünde "2", "6"nın; "7", "8"in; "23", "32"nin; "527", "725"in kalbidir. 

* "Pây", kelimenin son harfini ifade eder. "Dil" kelimesinin pâyı, "lam" harfidir. 

* "Ser", kelimenin ilk harfini ifade eder. "Zülf" kelimesinin seri "ze" harfidir. 

* "Geşt", kelimenin, harfin ya da bulunan rakamın ters çevrileceğini ifade eder. Örneğin "7" raka-

mının tersi Arap alfabesinde "8"dir. 

* "Devr", kelimenin, harfin ya da bulunan rakamın ters çevrileceğini ifade eder. Örneğin "7" raka-

mının tersi Arap alfabesinde "8"dir. 

* Haftanın günlerini ebced hesabıyla verirler: Yekşenbe: elif; Düşenbe: be; Seşenbe: cim; Çehâr-

şenbe: dal; Pencşenbe: he; Âzîne: vav; Şenbe: ze. Dikkat edilirse bunlar “ebced hevvez” kelime-

lerindeki harflerdir. 

* Yıl veya müteradifleri (sâl gibi) denince 360 sayısı murad edilir. Çünkü her ay 30 gün (12x30) 

kabul edilir. 360 da ebcede göre şas (şın, 300+sin, 60=360) kelimesini verir. 

* Mâh (otuz gün, 1 ay anlamında) ve müterâdiflerinden lam harfi (ebcedde 30) murad edilir. 

* "Nakş" kelimesi noktasız harfleri noktalı yapmak demektir. Sin harfinin şın harfi olması gibi. 

* Yüz ve müterâdifleri (ruh, vech, sîmâ gibi) kelimenin ilk harfini ifade eder. 

* Yedi seyyareden herhangi biri zikr edilince o seyyarenin (kelime Arapça, Farsça, Türkçe de olsa) 

Arapçasının son harfi kastedilir: Zühal=lam; Müşterî= ye; Mirrîh= hı; Şems= sin; Zühre= he; 

Utarid= dal; Kamer= re. 

* Oniki burç Arapça, Farsça ve Türkçe adlarla dahi anılsa (örneğin Arapça kavs kelimesinin Türk-

çesi yay, Farsçası kemân'dır) bunlar takvim ıstılahında yazıldığı gibi kabul edilir. Bunlar ebced 

hesabına göre sırasıyla ebced harflerine ve bunların karşılıkları olan sayılara tekabül eder. Ha-

mel, sıfır; sevr, elif (1); cevzâ, be (2); seretân, cim (3); esed, dal (4); sünbüle, he (5); mîzân, vav 

(6); akreb, ze (7); kavs, hâ (8); cedy, tı (9); delv, ye (10); hût, yâ (ye+elif) (11). Dikkat edilirse 

bunlar “ebced hevvez huttî” kelimelerinin harfleridir. 

* Şu ve benzeri kelimeler zikredildiğinde "elif" harfi kastedilir: “Kad, kâmet, serv, sidre, sanavber, 

tûbâ, şimşâd, çınar, alem, kalem, nîze, ney vb.”. 

* “Turra bağlamak”, lam harfini kef harfi şekline sokmak demektir. 

* Şu ve benzeri kelime ve kavramlar zikredildiğinde "mim" harfi kastedilir: “Nakş-ı dehen, hok-

ka-i yâkût, dürc-i la„l, mülk-i adem, merkez-i dâ‟ire-i âfitâb, cevher-i ferd, nokta-i mevhûme, 

ukde vb.”. 

* Şu ve benzeri kelimeler zikredildiğinde "sıfır ve nokta" kastedilir: “Dehân (dehen), ağız, fem vb.”. 

* "Zülf" kelimesi zikredilince “lam, dal, cim, ha, hı” harfleri kastedilir. 

* "Çeşm, nergis, bâdâm, dâ‟ire-i tûlânî” gibi kelimeler ve kavramlar zikredilirse "sad" harfi kaste-

dilir. 

* "Dü-çeşm, iki göz" zikredilirse, "he" harfi kastedilir. 

* Şu ve benzeri kelimeler zikredilirse, "nun" harfi kastedilir: “Kaş, ebrû, kemân, kavs, hâcib, yay, 

hilâl, tâk, mihrâb vb.”. 

* Şu ve benzeri kelimeler ve kavramlar zikredilirse "sin" harfi kastedilir: “Diş, dendân, mürvârîd, 

inci, dür, silk-i dürer, rişte-i mürvârîd, bıçkı, erre, minşâr vb.”. 

* Şu ve benzeri kelimeler zikredilirse "nokta" kastedilir: “Ben, hâl, habbe, dâne, katre, vahdet, gü-

her, sıfır, hurde vb.” 

* Şu ve benzeri kelimeler mu„ammâ beytinde "Tashîf" yapılacağına işaret eder: “Sûret, tashîf, 

nakş, resm, şekil, hey‟et, misâl, alâmet, hayâl ve bunların müştakları; ayrıca teşbih edatları “gibi, 

bigi, veş, âsâ, çü, hemçü vb.”. Bu ve benzeri kelimeler ayrıca noktalara itibar edilmeden bir ke-

limenin aynı harflerle yazılmış başka bir kelime şekline çevrilmesine de işaret eder. Örneğin “be, 
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re, nun, dal” harflerinden oluşan Farsça "berend" kelimesi “be yerine ye, re yerine ze, nun yerine 

ye” harfi konularak "Yezîd" şekline girer. Bu işlemde önemli olan noktalar değil, noktalar gözö-

nüne alınmadan kelimenin hangi harflerle yazıldığıdır. 

* "Kalb-i kül" bir kelimenin tam olarak ters çevrilmesi demektir. Örneğin "âteş" kelimesinin kalb-i 

küllü "şitâ"; "lâle" kelimesinin kalb-i küllü "hilâl" kelimesidir. Şu ve benzeri kelimeler beyitteki 

bir kelimenin "kalb-i kül" işlemine tâbi tutulacağına işaret eder: "Aks, dil, sadr, kalb, maklûb, 

devr, sarf, tasrîf, keşten, gerdîden, dönmek vb.". 

* "Kalb-i ba„z", bir kelimenin harflerinin düzensiz olarak yer değiştirmesi demektir. Örneğin "tıfl" 

kelimesini kalb-i ba„zı "lutf"; "miyân" kelimesinin kalb-i ba„zı "yamân" kelimesidir. Şu ve ben-

zeri kelimeler beyitteki bir kelimenin "kalb-i ba„z" işlemine tâbi tutulacağına işaret eder: "Ka-

rışmak, karışdurmak, teşvîş, âşüfte vb.". 

* Şu ve benzeri kelimeler kelimenin ilk ve son harfinin alınacağına işaret ederler: "Câme, post, 

gömlek, kaftan, cübbe, kefen, tabut, perde, gâşiye, kın, niyâm vb." ve kaplayıcı özelliğe sahip di-

ğer kelimeler. 

* Şu ve benzeri kelimeler, lafzın iki tarafından birinin (ilk harfin veya son harfin) alınacağına işa-

ret ederler: "Kenâr, gûşe, leb, taraf, cânib, cihet, sûy, nâhiye vb." ve yön anlamına gelen diğer 

kelimeler. 

* Eğer mu„ammâ beytinde "tasgîr, tahkîr, muhakkar vb." ve tasgîre (küçültme) delalet eden benzeri 

kelimeler bulunuyorsa murad edilen kelimenin sonuna Farsça küçültme eki olan kâf-ı zâ‟ide ge-

tirmek gerekir. Örneğin "tasgîr-i esb, tasgîr-i ester, tasgîr-i har vb." zikredilirse, bunlardan "es-

bek, esterek, harek vb." anlaşılmalıdır. Arapça'da ise tasgîr sîgası "fu„ayl, fu„ay„il ve fu„ay„îl"dir. 

Bu tür Arapça işaretlere de dikkat etmek gerekir. 

* "Merkez vb.” kelimeler, kelimenin ortasındaki harfin alınacağına işaret eder. Örneğin "merkez-i 

lutf" dendiğinde "tı" harfi kastedilir. 

* Eski takvim bilgisine göre eskilerin kullandıkları bazı takvim ıstılahları da vardır ki bunlar da 

mu„ammâda kural olarak kullanılmaktadır. En çok kullanılanları ve işaretleri şunlardır: "Kırân, 

nun harfi"; "Tesdîs, sin harfi"; "Terbî„ ve ictimâ„, ayn harfi"; "Teslîs, se harfi"; "Mukâbele, lam + 

he harleri"; "İstikbâl, lam harfi"; "İhtirâk, kaf harfi"; "Mücâsede, mim + cim + elif harfleri"; 

"Tenâzur, zı + re harfleri"; "Tahvîl, ye + lam harfleri"; "Nehâr, re harfi"; "Leyl, lam harfi"; 

"Re‟s, elif + sin harfleri"; "Zeneb, nun + be harfleri"; "Şeref, fe harfi"; "Hübût, tı harfi"; "Tarîka 

ve Muhterika, kaf + he harfleri"; "Kebed, kef + dal harfleri". 

* Beyitteki bir kelimenin ilk harfinin alınacağını işaret eden lafızlar şunlar ve benzerleridir: "Rûy, 

serv, âgâz, misl, bidâyet, fâtihat, mebde‟, mübtedâ‟, müftetah, matla„, tâli„, tal„at, „ârız, vech, 

„izâr, had, fark, tâc, efser, külâh, târek, hibâk, çekâd, burka„, nikâb, sadr, sîne, girîbân, dest, el, 

yed, evc, eyvân, „âlî, sâmî, bülend, imâm, kıdâm, fevk, sûfâr, hevâ, sâfî, çevgân, baş, yüz, agız, 

burun, gögüs, yaka vb.". 

* Beyitteki bir kelimenin ortasındaki harfin veya harflerin alınacağını işaret eden lafızlar şunlar ve 

benzerleridir: "Magz, beyn, cân, dil, kalb, yürek, rûh, miyân, vasat, merkez, şikem, cevf, ciger, 

zehre, nâf, tehîgâh, kemer, zamîr, sır vb.". Eğer kelimenin harflerinin toplamı 3, 5, 7 gibi tek 

harfli ise ortasındaki harf; 4, 6, gibi çift harfli ise ortasındaki iki harf alınacak demektir. Örneğin 

"fir„avn" kelimesi 5 harfli yani tek sayılı olduğu için ortasındaki "ayn" harfi alınır. "Süleymân" 

kelimesi 6 harfli yani çift sayılı olduğu için ortasındaki "yem (ye, mim harfleri)" alınır. 

* Beyitteki bir kelimenin son harfinin alınacağını işaret eden lafızlar şunlar ve benzerleridir: "Etek, 

dâmen, zeyl, hadd, pây, âhir, nihâyet, gâyet, künh, „âkıbet, hâtimet, inkırâz, ihtitâm, dübür, kûn, 

sâk, pâpûş, mûze, kefş, peykân, pâyân, encâm, sifl, taht, bün, ka„r, tâlî, mahmûl, muhâk, selh, 

hazîz, gûy vb.” 

* Beyitteki bir kelimenin ilk veya son harfinden sadece birisinin alınacağını işaret eden lafızlar 

şunlar ve benzerleridir: "Kenâr, gûşe, leb, taraf, cânib, cihet, sûy, nâhiye vb.” ve taraf anlamına 

gelen diğer kelimeler." 
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ÇÖZÜLMÜġ MU„AMMÂ ÖRNEKLERĠ 

Mu„ammâ çözümü örneklerine geçmeden önce eğlenceli bir konu olan ve özellikle eski devirde 

günlük hayatta da kullanım alanı bulan mu„ammâ ile ilgili üç latîfe anlatarak konuya girmek istiyo-

rum. 

1- Padişah bir mecliste oturup veziri ve diğer musâhipleriyle sohbet ederken sohbetin sonuna 

doğru “vezirin başını kesin” demiş. Bunu duyan vezir doğal olarak çok korkmuş ve endişelenmiş. An-

cak mecliste bulunan ve irfanıyla tanınan bir musâhip kalkmış ve mumu söndürmüş. Musahibe bu 

yaptığının sebebi sorulunca şöyle izah etmiş: “Arapça “vezîr” kelimesinin yine Arapça eşanlamlısı 

“düstûr” kelimesidir. Bu kelime aynı zamanda “destûr” olarak da okunur. Farsa olan ve “izin” anla-

mına gelen “destûr” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “izn” kelimesidir. Bu “izn” kelimesi “üzn” olarak 

da okunur. “Kulak” anlamına gelen Arapça “üzn” kelimesinin yine Arapça eşanlamlısı “sem„” keli-

mesidir. Tashîf kuralına göre “sem„” kelimesinin başındaki “sin” harfine üç nokta koyuyoruz, bu şe-

kilde “şem„” kelimesini elde ediyoruz. “Şem„”, “mum” demektir. İşte ben de kalktım ve mumun başı-

nı (alevini) kestim yani onu söndürdüm” demiş. 

2- Padişah yine bir gün musahipleriyle yemek eşliğinde sohbet ederken ziyafetin sonuna doğru 

elindeki tahta kaşığı bir tahta çanağa vurmuş. Bunun üzerine padişahın irfan sahibi hizmetçisi hemen 

gitmiş ve nar getirmiş. Hizmetçiye “niye durup dururken nar getirdin” şeklinde bu hareketinin sebebi 

sorulunca şöyle izah etmiş: “Padişahımız kaşığı çanağa vurdu ve “tın (tı+nun)” sesi çıktı. Tashîf kura-

lına göre “tı” harfine nokta koyarsak “zı” olur ve “tın” kelimesi “zan” olarak okunur. “Şübhe” anla-

mına gelen Arapça “zan” kelimesinin Farsça müterâdifi “gümân” kelimesidir. “Gümân” kelimesi aynı 

zamanda “kemân” olarak da okunur. Farsça “yay” anlamına gelen “kemân” kelimesinin Arapça eşan-

lamlısı “kavs” kelimesidir. “Kavs” kelimesini kalb kuralına göre ters çevirdiğimizde “sûk” kelimesini 

elde ederiz. Arapça “sûk” kelimesi “çarşı, pazar” anlamına gelmektedir. Yani bu kelimenin Farsçası 

“bâzâr” kelimesidir. “Bâzâr (be+elif+ze+elif+re) kelimesinde bulunan noktalı harfleri tashîf ediyoruz 

yani “be” harfinin noktasını üste alarak “nun” harfine tebdîl ediyoruz; “ze” harfinin noktasını kaldıra-

rak “re” harfine dönüştürüyoruz. Bu durumda “bâzâr” kelimesi “nâr-âr (nun+elif+re+elif+re) şekline 

dönüşüyor. “Nâr-âr” kelimesi de Farsça “nar getir” demektir. İşte ben de bunun üzerine gittim ve nar 

getirdim” demiş. 

3- Bir ârifler ve şâirler meclisinde şâirlerden birisi nükte içeren şöyle Farsça bir mu„ammâ beyti 

söylemiş: 

Zi-la„l-i yâr hâhem zıdd-ı şarkî 

Be-Tâzî vü derî vü kalb ü tashîf 

Beytin anlamı şudur: “Yârin dudağından “şarkî” kelimesinin zıddı olarak Arapça, Farsça dillerin-

den; aynı zamanda “kalb” ve “tashîf” kuralı uygulanarak birşey isterim”. Bu mu„ammâda, mu„ammâ çö-

zümünde kullanılan ve yukarıda izah edilen üç ayrı kural uygulanır. Birincisi “terâdüf” kuralıdır ki 

terâdüf, “bir kelimenin başka dillerdeki karşılıklarının alınması” demektir. İkincisi “kalb” kuralıdır ki 

“bir kelimenin kalb-i küll veya kalb-i ba„z şeklinde harflerini tamamen ters çevirmek veya kelimedeki 

harflerin yerlerini değiştirmek suretiyle yeni bir kelime elde etmek” demektir. Üçüncüsü “tashîf” kuralı-

dır ki “tashîf”, “bir kelimedeki noktalı harfleri noktasız yapmak, noktalı harfleri noktasız yapmak veya 

kelimedeki noktaların yerini değiştirerek yeni bir kelime elde etmek demektir. Şimdi bu kurallara göre 

bu mu„ammâyı çözelim ki bu mu„ammâ iki ayrı sistemle çözülür. Birinci sistem şöyledir: 

“Şarkî” kelimesinin zıddı “garbî” kelimesidir. “Garbî” kelimesindeki “gayn” harfinin noktasını 

kaldırırsak “Arabî” olur. “Arabî” kelimesi kalb yapılırsa yani burada kalb-i ba„z kuralı uygulanarak 

“Arabî” kelimesindeki harflerin düzensiz olarak yerleri değiştirilirse “rebî„” kelimesi ortaya çıkar. 

“İlkbahar” anlamına gelen Arapça “rebî„” kelimesinin Farsça müterâdifi “bahâr” kelimesidir. “Bahâr” 

kelimesi tashîf edilirse yani bu kelimedeki “be” harfinin noktası kaldırılıp üste konulursa “nun” harfi 

elde edilir ve “bahâr” kelimesi “nehâr” şekline dönüşür. “Gün, gündüz” anlamlarına gelen Farsça olan 

“nehâr” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “yevm” kelimesidir. “Yevm” kelimesini kalb yapınca yani 

ters çevirince “mûy” kelimesi elde edilir. “Kıl” anlamına gelen ve Farsça olan “mûy” kelimesinin 
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Arapça eşanlımlısı “şa„r” kelimesidir. “Şa„r” kelimesi aynı zamanda “şi„r” olarak da okunur. “Şi„r” 

kelimesinin bir karşılığı da Arapça “beyt” kelimesidir. “Ev” anlamına gelen “beyt” kelimesinin Farsça 

eşanlamlısı “dâr” kelimesidir. “Dâr” kelimesi kalb yapılır yani ters çevrilirse Farsça “cömert” anlamı-

na gelen “râd” kelimesi elde edilir. “Râd” kelimesindeki “re” harfi tashîf yapılarak “ze” harfine dö-

nüştürülür ve böylece kelime “zâd” olur. “Zâd” kelimesi Arapça “azık, yiyecek, gıdâ” anlamlarında-

dır, “zâd” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “tûşe” kelimesidir. “Tûşe” kelimesi tashîf edilirse yani “te” 

harfi “be” harfine dönüştürülürse ve “şın” harfinin noktaları kaldırılırsa “be+vav+sin+he” şeklinde 

“bûse” kelimesi ortaya çıkar. Yani şâirin sevgilisinden istediği şey “bûse” yani “öpücük”tür”. 

İkinci sistem de şöyledir. “Şarkî” kelimesinin zıddı “garbî” kelimesidir. “Garbî “kelimesi tashîf 

yaplınca yani kelimedeki “gayn” harfinin noktası kaldırılınca “Arabî” şekline dönüşür. “Arabî” kelime-

sinin Farsça eşanlamlısı “Tâzî” kelimesidir. “Tâzî” kelimesi tashîf yapılınca yani “te” harfi “be” harfine 

dönüştürülünce kelime “bâzî” şeklini alır. “Oyun” anlamına gelen Farsça “bâzî” kelimesinin Arapça 

eşanlamlısı “lu„b” kelimesidir. “Lu„b” kelimesi kalb yapılarak “ba„l” kelimesi elde edilir. “Ba„l” kelime-

si tashîf edilerek yani ortadaki “ayn” harfine nokta konularak “gayn” harfine dönüştürülür ve bu şekilde 

“bagl” kelimesi elde edilir. “Bagl”, Arapça “katır” demektir, bunun Farsça müterâdifi “ester” kelimesi-

dir. “Ester” kelimesi tashîf edilerek yani kelimedeki “sin” harfine nokta konulmak suretiyle “şın” harfine 

dönüştürülerek “üştür” kelimesi eldi edilir. “Üştür” Farsça “deve” demektir. “Deve” anlamına gelen “üş-

tür” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “cemel” kelimesidir. Tashîf kuralıyla “cemel” kelimesinin başındaki 

“cim” harfi “ha” harfine dönüştürülerek “hamel” kelimesi elde edilir. “Hamel”, Arapça “koç, kuzu” an-

lamlarına gelmektedir. “Hamel” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “bere” kelimesidir. Tashîf kuralına göre 

“bere” kelimesinin başındaki “be” harfi “te” harfine dönüştürülür ve bu kelime “tere” şekline girer. 

Farsça olan “tere” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “bakla (be+kaf+lam+he)” kelimesidir. Bu kelime 

kalb-i ba„z yapılarak harflerinin yerleri değiştirilir ve “kuble (kaf+be+lam+he)” şekline girer. Arapça 

“öpme, öpücük” anlamlarına gelen “kuble” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “bûse” kelimesidir. Yani şâi-

rin sevgilisinden istediği şey “bûse” yani “öpücük”tür”. 

Aşağıda çok sayıda çözülmüş mu„ammâ örnekleri göreceksiniz. Bunları çözerken muhtelif za-

man dilimlerinde çok vakit ve emek harcadım. Fakat kendi adıma “bütün mu„ammâları çözerim” id-

diasında bulunmak haddini aşmak ve kendini bilmemek demektir. Çözemediğim, içinden çıkamadı-

ğım yüzlerce mu„ammâ örneğiyle karşılaştım. Dolayısıyla aşağıda göreceğiniz örnekler mu„ammâ 

sözkonusu olduğunda deryâdan bir katre, ummandan bir damla mesâbesindedir. “İnsan bilmediklerini 

ayağının altına alsa başı göğe değermiş” derler, öğrenmenin sonu yoktur. Bazı mu„ammâların çözümü 

kolaydır, sanki ilk bakışta çözüm görülür; buna rağmen çok zor ve karmaşık, içinden çıkılması en 

azından benim için çok zor belki de imkansız mu„ammâlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu işe yeni 

başlayanları, meraklı gençleri hemen ilk planda ürkütmemek ve korkutmamak adına aşağıdaki örnek-

leri nisbeten kolaydan zora doğru sıraladım. Umarım bu örnek çözümler ve çözüm teknikleri gençleri 

cesaretlendirir de içlerinden bu yola girenler olur.  

 

Çözümlerin zevkle okunması dileğiyle: 

NÂBÎ 

Bende yok sabr u sükûn sende vefâdan zerre 

İki yokdan ne çıkar fikr idelüm bir kerre 

“İki yok” yani iki olumsuzluk edatı Farsça “nâ” ile Arapça “bî”dir. Bunları bir araya getirdiği-

mizde “nun+elif+be+ye “NÂBÎ” ismi ortaya çıkar. 

 

SÜLEYMÂN 

Sefînenün başı girse lîmâna 

O memdûhun ismi çıkar meydâna 

“Sefîne” kelimesinin baş harfi “sin”dir. Bu “sin” harfini alıp “lîmân” kelimesinin üzerine ekledi-

ğimizde “sin+lam+ye+mim+elif-nun” = SÜLEYMÂN ismini buluruz. 
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CELÂL 

Üç otuzla bir otuz bir ad olur 

Bu mu„ammâyı bilen üstâd olur 

Bu mu„ammâ beytinde çözüm, "üç otuzla bir otuz" ibaresinde gizlidir. Ebcede göre "üç" rakamı-

nın karşılığı "cim" harfidir. "Cim" harfini alıyoruz. "Otuz" sayısının karşılığı "lam" harfidir. "Lam" 

harfini alıyoruz. "Bir" rakamının karşılığı "elif" harfidir. "Elif" harfini alıyoruz. Diğer "otuz" sayısının 

karşlığı da "lam" harfidir. Bu "lam" harfini de alıyoruz. Elde ettiğimiz bu dört harfi yanyana getiriyo-

ruz (cim+lam+elif+lam), beyitte istihrâcı istenen "CELÂL" ismi ortaya çıkıyor. 

 

MAHMÛD 

Getür kırkı sekiz katgıl dahi bir kırka zamm eyle 

Ulaşdır altıyı dörde bilesin ism-i cânânı 

Ebced hesabına göre kırk “mim” harfi, sekiz “ha” harfi, kırk “mim” harfi, altı “vav” harfi, dört 

“dal” harfidir. Mim+ha+mim+vav+dal = MAHMÛD ortaya çıkıyor. 

 

ÇELEBĠ 

Çerâğın başını al şu„lelensin 

Lebi üstine yârin ko uyansın 

Çerâğ kelimesinin baş hafi “çe”dir, “çe” harfini alıyoruz. İkinci mısradaki “lebi” kelimesinin 

üzerine ekliyoruz, çe+lebi = ÇELEBİ ortaya çıkıyor. 

 

KEMÂL 

Gülün ortasına su gelse ey cân 

Olur bir dilber adı anda pinhân 

Gül (kef, lam) kelimesinin ortasına Türkçe su kelimesinin Arapça müteradifi yani eşanlamlısı 

olan “mâ” kelimesini getiriyoruz, kef+mâ+lam = KEMÂL ortaya çıkıyor. 

 

KEMÂL 

Arak-rîz olsa ol serv-i gül-endâm 

Gülâb ile pür olur sahn-ı hammâm 

“Hammâm”ın sahnı yani “Hammâm” kelimesinin ortası “mâ”dır. “Gül” kelimesinin ortasına 

“mâ” eklenince KEMÂL olur. 

 

„ALÎ 

Selâm virüp habîbe sordum adın 

Aleyk alup didi senden geçesin 

“Aleyke” kelimesinin sonundaki “kef” harfi Arapça “sen” demektir. “Senden geçesin”, “kef har-

fini kaldırasın” demektir. “aleyke” kelimesinden “kef” harfini kaldırınca ALÎ ismi ortaya çıkar. 

 

BEKĠR 

İki ile iki yüz arasına 

Seni ko ad ola cân pâresine 

Ebcedde 2 sayısının karşılığı “be” harfidir, bunu alıyoruz. Yine ebcedde 200 sayısının karşılığı 

“re” harfidir, bunu da alıyoruz. “Seni ko” sözünün işaretiyle Arapçada “sen” anlamına gelen “kef” 

harfini alıyoruz, bu “kef” harfini “be” harfi ile “re” harfi arasına yerleştiriyoruz, “be-kef-re” = BEKİR 

ismini buluyoruz. 

 

„ABD 

Evvelini sonranın kılsan miyân 

Ol cüvânın bilesin nâmın ayân 



 100   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

“Sonra” kelimesinin Arapça müteradifi “ba„d” kelimesidir. Birinci mısranın işaretiyle “ba„d” ke-

limesinin evveli yani ilk harfi olan “be” harfini kelimenin ortasına aldığımızda „ABD kelimesi ortaya 

çıkıyor. 

 

CEM 

Geldi meydâna bâde-i gülgûn 

Câmdan geçdi bin şikeste-derûn 

Bu mu„ammâda “câm” kelimesi ele alınıyor. “Bin” kelimesinin yani sayısının Arapça karşılığı 

“elif”tir. İkinci mısranın anlamının işaretiyle “Câm” kelimesinden “elif” harfini kaldırıyoruz, 

“cim+mim” = CEM kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

ĠBRÂHÎM 

Yolun üstinde su çıkmış ayağında deniz olmuş 

Efendim bu mu„ammâdan çıkan şey ismiñiz olmuş 

“Su” kelimesinin farsçası “âb”dır, yani elif ve be harflerinden oluşur. “Yol” kelimesinin Farsçası 

“râh”dır. “Deniz” kelimesinin Arapçası “yem”dir. Elif+be+râh+yem = İBRÂHÎM. 

 

ĠBRÂHÎM 

Yoluñ üzre şol kadar âb akıdur iki gözüm 

Ger terahhum itmez iseñ „âkıbet deryâ olur 

“Yol” kelimesinin Farsçası “râh”dır. “Yoluñ üzre şol kadar âb akıdur” sözlerinin işaretiyle “âb 

(elif+be)” kelimesini “râh” kelimesine ekliyoruz. Farsça “deryâ” kelimesinin Arapça eşanlamlısı 

“yem (ye+mim)” kelimesidir. Bunları birbirine eklediğimizde “ab+râh+yem”, 

“elif+be+re+elif+he+ye+mum” = İBRÂHÎM ismine ulaşırız. 

 

SA„ÎD 

Kes müderris ayağını hem mu„îdün başını 

Ko ayağın baş yerine tâ bilesin adını 

Bu mu„ammâ beyti lafız olarak şiiriyyet açısından pek bir anlam ifade etmemektedir. Sırf 

mu„ammâ yazmış olmak için yazılan mu„ammâ örneklerindendir. Mu„ammâ çözümü konusundaki 

başka işlemlere mürâcaat etmeden sadece beytin anlamından yola çıkarak bu mu„ammâ çözülerek 

kastedilen isim ortaya çıkar. "Müderris" kelimesinin ayağı "sin" harfidir. Bu "sin" harfi kesilir yani 

alınır. "Mu„îd" kelimesinin başını yani ilk harfi olan "mim" harfini kesince yani alınca "„îd" kalır. 

Ayak başa gelince yani "sin" harfi "„îd" lafzının başına eklenince mu„ammâda istihrâcı istenen 

“sin+ayn-ye+dal” = SA„ÎD ismi elde edilir. 

 

ÖMER 

Sormak ne lâzım ismün i serv-i simîn-beden 

Çeşm ü dehânuñ ile bilür kaşuñı gören 

Bu muammada teşbih kuralı uygulanmıştır. Çeşm yani göz ayn harfine, dehân yani ağız mim 

harfine, kaş re harfine benzediği bu harfler sırasıyla alınır; “ayn+mim+re” = ÖMER çıkar. 

 

ÖMER 

Sensiz görünmez oldı baña kevn ile mekân 

Ey mâh-pâre gözden ırag olma her zamân 

“Göz” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn”dır. Bunu alıyoruz. Farsça “mâh” kelimesinin Arap-

ça müterâdifi “kamer (kaf+mim+re)”dir. “Mâh-pâre” “ay parçası” demektir, bulduğumuz “kamer” ke-

limesinin bir parçasını ifade eder ki bu parça son harfler olan “mim+re” yani “mer”dir. “Gözden ırag 

olma” sözlerinin işaretiyle “göz” anlamına gelen “ayn” harfinin bulduğumuz “mer” sözüne yakın ol-

ması yani bu kelimeye birleştirilmesi işaret edilir. Böylece “ayn” harfini “mer”e ekliyoruz, 

“ayn+mim+re” = ÖMER ismi ortaya çıkıyor. 
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REġÎD 

Bilinsün nâmı ol „âlî-cenâbıñ 

Başından tâcını al âfitâbıñ 

Farsa “âfitâb” kelimesinin yine Farsça eşanlamlısı “hurşîd” kelimesidir. Mu„ammâ çözümünde 

“tâc” kelimesi, bir kelimenin baş harfini ifade eder. “Başından tâcını al âfitâbıñ” sözlerinin işaretiyle 

“hurşîd” kelimesinin başındaki harf olan “hı” kaldırılır, “re-şın-ye-dal” = REŞÎD ismi ortaya çıkar. 

 

ġĠHÂB 

Bu şeb baña görünmediñ ey mâh-ı pür-sipâh 

Çeksem nola miyâne-i şebde derûndan âh 

Çözümü “miyâne-i şebde derûndan âh” sözlerinin içinde gizlidir. “Şeb” kelimesinin ortası “şın 

ve be” harflerinin arası demektir. “Derûn” kelimesi “iç” anlamına geliyor aynı zamanda bu kelime 

beyitteki her hangi bir kelimenin kalb edileceğine yani ters çevrileceğine işaret eder. Beyitte bu keli-

me “âh” kelimesidir, ters çevirdiğimezde “hâ” şekline dönüşür. Elde ettiğimiz bu “hâ” kelimesini “şeb 

(şın+be)” kelimesinin içine yerleştirdiğimizde, “şın+he+elif+be” = ŞİHÂB ismini ortaya çıkarırız. 

 

FERRUH ve ġĠHÂB 

Fitne bî-ser kalur „aks-i ruhuñ oldukça „ayân 

Şehd bî-pâ olur âb-ı lebiñ itse cereyân 

“Fitne bî-ser kalur” sözlerinin işaretiyle “fitne” kelimesinin başındaki “fe” harfini alıp “ruh 

(re+hı)” kelimesinin başına ekliyoruz, “fe+re+hı” = FERRUH ismi ortaya çıkıyor. 

“Şehd bî-pâ olur” sözlerinin işaretiyle “şehd” kelimesinin son harfi olan “dal” harfini kaldırıyo-

ruz, “şeh (şın+he)” kelimesini elde ediyoruz. “Âb-ı lebiñ itse cereyân” sözlerinin işaretiyle de “âb” 

kelimesini alıyoruz ve “şeh (şın+he)” kelimesinin sonuna ekliyoruz, “şın+he+elif+be” = ŞİHÂB ismi-

ni buluyoruz. 

 

MĠHRÂB ve NECÎB 

İderdim secde bâ-rahm olsa kalbinden baña ol mâh 

Yahod „aks-i miyân-ı cebhesin keşf eylese ol şâh 

Beyitte geçen “kalb” kelimesinin işaretiyle “bâ-rahm (be+elif+re+ha+mim)” kelimesinin harfle-

rini ters çeviriyoruz, “mim+ha+re+elif+be” = MİHRÂB kelimesini buluyoruz. 

“Alın” anlamına gelen “cebhe” kelimesinin yine Arapça eşanlamlısı “cebîn (cim+be+ye+nun)” 

kelimesidir. “Aks” kelimesinin işaretiyle bu “cebîn” kelimesinin harflerinin yerini kalb-i ba„z kuralını 

işleterek değiştiriyoruz, “nun+cim+ye+be” = NECÎB ismi çıkıyor. 

 

ÖMER ve MERYEM 

Pertev-i nûr-ı „izârı o mehiñ dîdemde 

Rûy-ı âyîne-i hurşîdi sanurlar yemde 

“Göz” anlamına gelen Farsça “dîde” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn”dır, bunu bir kenara 

alıyoruz. Farsça “meh” kelimesinin Arapça karşılığı “kamer” kelimesidir. “İzâr” yanak demektir, 

mu„ammâ çözümünde eğer “izâr” kelimesi geçerse ilgili kelimenin ilk harfini ifade eder. Böylece ilgi-

li kelime olan “kamer” kelimesinin başındaki ilk harfi olan “kaf” kaldırılır ve böylece “mer” kalır. 

Daha önce bulduğumuz “ayn” harfini “mer”e ekleyince, “ayn+mim+re” = ÖMER ismini buluruz. 

Farsa “âyîne” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “mir‟ât” kelimesidir. “Rûy” yani “yüz” kelimesi-

nin işaretiyle ki bir beyitte “rûy” kelimesi geçerse ilgili kelimenin ilk harfleri kastedilir, “mir‟ât” ke-

limesinin ilk harfleri olan “mir (mim+re)” kısmını alıyoruz, mısranın sonunda bulunan “yem” kelime-

sine ekliyoruz, “mim+re+ye+mim” = MERYEM ismi çıkıyor. 

 

HÜSÂM ve ÖMER 

Elif kaddiñ görünce dürlerin dîdem hebâ itdi 

O mâhıñ lem„a-i dîdârı çeşmim bî-ziyâ itdi 
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Farsça “dîde” kelimesinin yine Farsça eşanlamlısı “çeşm” kelimesidir. Mu„ammâ çözümünde 

“dür (inci)” kelimesi geçtiğinde nokta veya noktalar anlaşılır. “Dürlerin dîdem hebâ itdi” sözlerinin 

işaretiyle “çeşm” kelimesinin noktalı harflerinin noktaları yani “çim” harfinin üç noktası ve “şın” har-

finin üç noktası kaldırılır, “hasm (ha+sin+mim)” şekline dönüşür. “Elif kaddin” sözlerinin işaretiyle 

“elif” harfi bu kelimenin içerisine eklenir, “ha+sin+elif+mim” = HÜSÂM ismi ortaya çıkar. 

İkinci mısrada Farsça “çeşm” kelimesinin Arapça eşanlamlısı olan “ayn” harfi alınır. “Ay” anla-

mına gelen Farsça “mâh” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “kamer” kelimesidir. Mu„ammâ çözüm ku-

rallarına göre bir beyitte “dîdâr (yüz)” kelimesi veya bu kelimenin eşanlamlıları (vech, rûy vb.) geçer-

se ilgili kelimenin ilk harfi veya ilk harfleri kastedilir. Burada “kamer” kelimesinin ilk harfi olan 

“kaf” harfi kastedilmiştir. “Kamer” kelimesinden “kaf” harfini kaldırıyoruz, “mer” kalıyor. Daha önce 

bulduğumuz “ayn” harfini “mer”e ekliyoruz, “ayn+mim+re” = ÖMER ismini buluyoruz. 

 

ÖMER 

Görmediñse mey-i la„lîn ile pür-sâgar eger 

Merdüm-i dîde-i hûn-rîhteme eyle nazar 

İkinci mısrada Farsça “dîde” kelimesinin Arapça eşanlamlısı olan “ayn” harfi alınır. Farsça 

“hûn” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “dem” kelimesidir. Bunu ters çeviriyoruz, “med (mim+dal)” 

haline geliyor. Mu„ammâ çözümünde “rîhte (dökülmüş, akıtılmış, erimiş)” kelimesi geçerse bu kelime 

“dal” harfinin “re” harfine, “zel” harfinin “ze” harfine dönüşeceğine yani eriyerek zayıflayacağına işa-

rettir. Böylece “med” kelimesindeki “dal” harfi “re” harfine dönüşür ve kelime “mer” şekline girer. 

Daha önce bulduğumuz “ayn” harfini “mer” kelimesinin üzerine eklediğimizde “ayn+mim+re” = 

ÖMER ismini buluruz. 

 

KÂSIM 

Ser-i kadrimdir ism-i „unvânı 

Başım üstinde sakların anı 

“Ser-i kadrimdir” sözlerinin işaretiyle “kadr” kelimesinin baş harfi olan “kaf” harfini alıyoruz. 

“Başım üstinde sakların anı” sözlerinin işaretiyle “ism (elif+sin+mim)” kelimesinin başına daha önce 

bulduğumuz “kaf” harfini ekliyoruz, “kaf+elif+sin+mim” = KÂSIM ismi ortaya çıkıyor. 

 

SĠNÂN 

Pîr ü pâk eyler „akl-ı insânı 

Başım üstinde sakların nânı 

Türkçe olan “baş” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “ser” kelimesidir. İkinci mısranın işaretiyle 

“ser” kelimesinin başındaki “sin” harfi alınır ve “nân” kelimesine eklenir, “sin+nun+elif+nun” = 

SİNÂN ismi ortaya çıkar. Bu mu„ammânın ikinci bir çözüm yolu da şöyledir. “Baş” kelimesinin işa-

retiyle “insân (elif+nun+sin+elif+nun)” kelimesinin baş harfi olan “elif” kaldırılır, kalan kısmın 

“nun+sin+elif+nun” kalb-i ba„z kuralına göre karışık olarak harflerinin yerleri değiştirilir ve 

“sin+nun+elif+nun” = SİNÂN isimini buluruz. 

 

HASAN 

O dilber adını bilmek dilerseñ fikr it ey cânâ 

Sekiz başı vü altmış karnı vü elli ayağı var 

Sekiz rakamının ebcedde karşılığı “ha” harfidir, altmış rakamının ebcedde karşılığı “sin” harfidir, 

elli rakamının ebcedde karşılığı “nun” harfidir. Sırasıyla bir araya getirdiğimizde “ha+sin+nun” = 

HASAN ismi ortaya çıkar. 

 

SEYYĠD MA„ÂLÎ 

Seni el üzre ey mihr-i cihân-tâbım tutarken ben 

Dehân u çeşm ü kaddüñ baña oldı her biri reh-zen 
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Farsça “mihr” kelimesinin Arapça eşanlımlısı “şems”tir. “Şems” kelimesinin mu„ammâ çözü-

münde sembolü “sin” harfidir. “Seni el üzre tutarken” sözlerinin işaretiyle “el” kelimesinin Arapça 

müterâdifi olan Arapça “yed” kelimesini buluyoruz. “Sin” harfini “yed” kelimesinin üzerine ekleyince 

“sin+ye+dal” = Seyyid kelimisini buluyoruz. Mu„ammâ çözümünde teşbih kuralıyla “dehân (ağız)”, 

“mim” harfine; “çeşm (göz)”, “ayn” harfine; “kadd (boy)”, “elif” harfine benzetilir. Bu şekilde “ma„â” 

kelimesi bulunur. “Bana” kelimesinin Arapçası “lî”dir. “Ma„â”nın sonuna “lî” eklenince, 

“mim+ayn+elif+lam+ye” = Ma„âlî ortaya çıkar. Her iki kelimeyi birleştirdiğimizde beyitte istihrâcı is-

tenen SEYYİD MA‟ÂLÎ ismi ortaya çıkar. 

 

EDHEM 

Mübtelâ olalı „aşkuñla senüñ şâm u seher 

Derd-i dil oldı mukâbil gamuña ey gül-i ter 

Farsça “derd” kelimesinin eşanlamılsı Arapça “da„” kelimesidir. “Dil” kelimesinin işaretiyle bu 

“da„” kelimesini ters çevriyiyoruz, “ad (elif+dal)” kelimesini buluyoruz. Arapça “gam” kelimesinin 

eşanlamlısı yine Arapça “hemm” kelimesidir. “Ad (elif+dal)” kelimesiyle “hem” kelimesini birleştiri-

yoruz, “elif+dal+he+mim” = EDHEM ismini buluyoruz. 

 

SEYDÎ 

Belî dört harfdür nâmı cüvânun 

Yedi kalur birisi gitse anun 

Seydî kelimesi dört harften “sin, ye, dal, ye” oluşur. Bu dört harften birisi yani ilk harf kaldırılın-

ca “ye+dal+ye” harflerinden oluşan Türkçe “yedi” kelimesi kalır. Mu„ammânın cevabı SEYDÎ‟dir. 

 

CELÎL 

Üç otuzla on otuz bir ad olur 

Bu mu„ammâyı bilen üstâd olur 

Ebcedde üç “cim” harfidir, otuz “lam” harfidir, on “ye” harfidir, yine otuz “lam” harfidir. Sıra-

sıyla bir araya getirdiğimizde “cim+lam+ye+lam” = CELÎL ismi ortaya çıkar. 

 

CELÎL 

Şâne almış destine zülfini kılmış târumâr 

Göricek zülfin gice maksûdum oldı âşikâr 

“Zülf” mu„ammâ çözümünde teşbih yoluyla “cim” harfini ifade eder. “Cim” harfini bir kenara 

alıyoruz. “Göricek zülfin gice” sözlerinin ifadesiyle “gice” kelimesinin Arapça eşanlamlısı olan “leyl 

(lam+ye+lam)” kelimesini buluyoruz. Daha önce bulduğumuz “cim” harfinin arkasına “leyl” kelime-

sini ekliyoruz, “cim+lam+yey+lam” = CELÎL ismi ortaya çıkıyor. 

 

ĠLYÂS 

Şehâ bir ben miyim şehründe gam-nâk 

Vilâyet tutdı hecründen çü mâtem 

Vilâyet kelimesinin Türkçesi “il”dir. Mâtem kelimesinin Türkçesi “yas”tır. İl+yâs = İLYÂS or-

taya çıkar. 

 

FEM 

Alup bir noktasın emr-i kıyâmuñ 

Al agzuña anuñla boz sıyâmuñ 

Arapçada “kıyâm” kelimesinin emir sîgası “kum”dur. “Alıp bir noktasın” ibaresinin işaretiyle 

“kum” kelimesinin başındaki “kaf” harfinin bir noktasını kaldırıyoruz “fe” harfine dönüşüyor, 

“fe+mim” = FEM kelimesi ortaya çıkıyor. 
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BEġÎR 

Başın ursun yere müfsid rakîbüñ 

Ki „âlemde adı çıksun habîbüñ 

Beyitte açıkça görüldüğü gibi “baş” kelimesini “yer” kelimesine ekliyoruz “be+şın+ye+re” = 

BEŞÎR ismi ortaya çıkıyor. 

 

ÂGÂH 

Göricek âhımı didi yârân 

Yine bir nîm-kâse var bunda 

“Âh” kelimesini alıyoruz. “Nîm-kâse” sözünün işaretiyle “kâse” kelimesinin yarısının alınacağı 

ifade ediliyor. Dört harften oluşan “kâse” kelimesinin yarısı ilk iki harfi olan “kef ve elif” harfleridir. 

Bu harfleri “âh” kelimesinin içine yerleştiriyoruz, “elif+kef+elif+he” = ÂGÂH ismini buluyoruz. 

 

VELÎ 

Dem-i nezzâre oldı şevk-bahş-ı hâtır-ı gam-gîn 

Miyân-ı mûy u rûy-ı lâle-reng ü ebru-yı pür-çin 

“Miyân-ı mûy” yani “mûy” kelimesinin ortası “vav” harfidir; “rûy-ı lâle” yani “lâle” kelimesinin 

yüzü yani ilk kelimesi “lam”dır; “ebrû-yı pür-çîn” ifadesine göre çatılmış yani kıvrım kıvrım olmuş 

kaş, “ye” harfidir. Bunları sırasıyla bir araya getirdiğimizde “vav+lam+ye” = VELÎ ismini buluruz. 

  

KEMÂL 

Mâh-rûyı âh-ı bî-had çekdirür bülbüllere 

Gülden itdi hâlesin var ise hüsn ol dilbere 

“Mâh” kelimesinin rûyu yani yüzü yani ilk harfi “mim”dir. “Âh-ı bî-had” yani sonundaki harfi 

olmayan “âh” “elif‟tir. Bu şekilde “mim+elif” = “mâ” kelimesi ortaya çıkar. “Gülden itdi hâlesin” iba-

resinin işaretiyle elde ettiğimiz “mâ” kelimesini “gül” kelimesinin içine yerleştiriyoruz, 

“kef+mim+elif+lam” = KEMÂL ismi ortaya çıkıyor. 

 

MUHAMMED 

Didüm bir dilbere ismüñ beyân it 

Didi nâz ile ol bir medde muhtâc 

“Muhtâc” kelimesinin ilk kısmı olan “muh” alınıyor, buna “med” ekleniyor, böylece 

“mim+ha+mim+dal” = MUHAMMED ismi bulunuyor. 

 

MUSTAFÂ 

Dehân u çeşm ü ruh-ı yârı eyle gel seyrân 

Anuñladur göñül „âlemde feyz-i bî-pâyân 

Teşbih yoluyla “dehân” yani ağız “mim” harfine; “çeşm” yani göz “sad” harfine; “ruh” yani yüz 

ve yanak “tı” harfine benzetilir. “Feyz-i bî-pâyân” sözlerinin karînesiyle “feyz” kelimesinin sonunda-

ki “dad” harfi kaldırılır ve “fe+ye” harfleri kalır. Bulduğumuz bu harfleri birbirine eklediğimizde 

“mim+sad+tı+fe+ye” = MUSTAFÂ ismini buluruz. 

 

RÂMÎ 

Şarâb câmesin eylerdi çâk „âşık-vâr 

Olaydı kendüye peyveste neşve-i leb-i yâr 

“Şarâb” kelimesinin elbisesi yırtılınca yani başındaki ve sonundaki harfler kaldırılınca “râ 

(re+elif)” kalır. “Neşve-i leb-i yâr”dan murad içki yani “mey”dir. Bunları birbirine eklediğimizde 

“re+elif+mim+ye” RÂMÎ ismi bulunur. 

 

ġU„AYB 

Didüm ismüñ nedür ey meh-peyker 

Didi ol nısfı durur zıdd-ı hüner 
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“Hüner” kelimesinin zıddı “ayb” kelimesidir. “İsm” kelimesinin ortasındaki harf “sin” harfidir. 

Tashîf kuralına göre “sin” harfine noktalar koyunca “şın” harfi olur. Bu “şın” harfini “ayb” kelimesi-

nin başına eklediğimizde “şın+ayn+ye+be” = ŞU„AYB ismi ortaya çıkar. 

(Hüner'in zıddı „ayb'dır, başına şın eklenince Şu„ayb olur) 

 

ĠBRÂHÎM 

İki cânibden tarîk-i „aşkı su almış şehâ 

Biri eşk ü birisi fikr-i hayâl-i dil-rübâ 

Yol anlamına gelen Arapça “tarîk” kelimesinin Farsçası “râh”tır. “İki cânibden” ibaresinin işare-

tiyle bu “râh” kelimesinin hem başına hem sonuna “su” eklenceği ifade ediliyor. Böylece “râh”ın ba-

şına “su” kelimesinin Farsçası olan “âb”, sonuna da yine sudan oluşan Arapça “yem” yani deniz ekle-

niyor, “elif+be+re+elif+he+ye+mim” = İBRÂHÎM ismi ortaya çıkıyor. 

 

ABBÂS 

Libâs-ı hüsnine göz dikdi âlem 

Nikâb-ı zülfünü ref„ itdi dîdem 

Bu beyitte "libâs" kelimesi üzerinde ameliye yapılacaktır. Beyitte geçen Türkçe "göz" kelimesi-

nin Farsça'sı "dîde"dir ki bu da beyitte vardır. Ancak "göz" kelimesinin Arapça müterâdifi de "ayn" 

kelimesidir ki beyitte bu şekliyle geçmemektedir. "Ayn" kelimesinin ilk harfi de yine şekil olarak 

"göz"e benzeyen "ayn" harfidir. Mu„ammâ geleneğine göre şekil benzerliğinden dolayı "Zülf"ün sem-

bolü "lâm" harfidir. Beytin anlamına göre "göz" yani "ayn", "zülf"ü yani "lâm" harfini kaldırmakta ve 

onun yerine geçmektedir. Böylece "libâs (lam+be+elif+sin)" kelimesinin başındaki zülfe benzeyen 

"lâm" harfini kaldırıp onun yerine, "dîde"nin müterâdifi olan "ayn" kelimesinin başındaki "ayn" harfi-

ni koyduğumuz zaman beyitte maksûd olan “ayn+be+elif+sin = ABBÂS kelimesi ortaya çıkmaktadır. 

Bu mu„ammâ ikinci yöntemle de çözülür ki şöyledir: “Göz dikdi âlem” ibaresinin işaretiyle “âlem” 

(ayn+elif+lam”mim) kelimesinin başındaki "ayn" harfinin yine "libâs" kelimesinin başındaki "lâm" 

harfiyle yer değiştirmesi de söz konusudur ki bu şekilde de yine “ayn+be+elif+sin” = ABBÂS kelime-

si yani bulunması istenen isim ortaya çıkmaktadır. 

 

EMÎN 

Miyân-ı nev-nihâlân-ı çemenden 

O bâlâ kaddi çeksem bir kenâra 

Bu mu„ammâ beyti şöyle çözülür: “Miyân (mim+ye+elif+nun)” kelimesinin başında bulunan 

“elif” harfini “bâlâ-kad” ve “çeksem bir kenâra” sözlerinin işaretiyle kaldırıp keimenin başına ekliyo-

ruz, “elif+mim+ye+nun” = EMÎN ismi ortaya çıkıyor. Sünbülzâde Vehbî‟nin bu mu„ammâ beyti 

zâhirî anlam bakımından da başarılı olmuş bir beyittir. 

 

MAZLÛM 

Şevk ile hâtır-ı gam-gîn nice gelsün cûşa 

Şem„-i bezm almayıcak sâyesini âgûşa 

Bu beyitte "Şem„-i bezm"in mürâdifi "mûm (mim+vav+mim)” kelimesidir. Farsça "sâye" keli-

mesinin Arapça müterâdifi "zıll (zı+lam)" kelimesidir. İkinci mısradaki “almayıcak sâyesini âgûşa” 

ibaresinin işaretiyle “zıl” kelimesini “mûm” kelimesinin ortasına yerleştiriyoruz, 

“mim+zı+lam+vav+mim” = MAZLÛM ismi ortaya çıkıyor. 

 

KEMÂL 

Onı taz„îf eyle altmış yarısına karşu ko 

Biz girincek ortaya dil-dâr adı ma„lûm olur 

Bu mu„ammânın çözümü şu şekildedir: Mu„ammâ çözümünde “taz„îf eylemek” bir sayıyı ikiye 

katlamak demektir. 10 sayısını taz„îf ediyor yani ikiye katlıyoruz ve 20 sayısını elde ediyoruz. 20 sa-

yısının ebced'de karşılığı "kef" harfidir. "altmış yarısına karşu ko" cümlesinin işaretiyle, 60'ın yarısını 
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alıyoruz. 60'ın yarısı 30'dur. 30'un ebcedde karşılığı "lam" harfidir. Kef ve lam harfleri karşı karşıya 

konuluyor. İkinci mısranın başındaki "Biz" kelimesinin Farsça karşılığı, müterâdifi "mâ" kelimesidir. 

Kef ve lam harflerinin ortasına "mâ" kelimesini koyduğumuzda istihrâcı istenen, yani mu„ammâda 

gizlenen “kef+mim+elif-lam” = KEMÂL kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

HÂġĠM 

Olsa peyveste tâk-ı „arşa sezâ 

Âh-ı dil mihr-i bî-hadünle şehâ 

Beyitte “âh” kelimesi alınıyor, “dil” kelimesinin işaretiyle ters çevriliyor, “hâ” şekli elde edili-

yor. Farsça “mihr” kelimesinin Arapçası “şems”tir, “mihr-i bî-had” “şems-i bî-had” demektir, yani 

“şems” kelimesinin sonundaki harf kaldırılacak demektir, böyle yapılınca “şem (şın+mim)” kalıyor. 

Daha önce elde ettiğimiz “hâ”nın arkasını “şem”i ekliyoruz, “he+elif+şın+mim” şeklinde HÂŞİM is-

mini elde ediyoruz. 

 

CEMġÎD 

Humm idicek habâbını ser-cümle ber-hevâ 

Şeydânıñ itdi ayagın işkeste bu hevâ 

Mu„ammâ çözümünde “habâb” noktayı işaret eder. Birinci mısranın ifadesiyle “hum” kelimesin-

den noktayı yani “hı” harfinin noktasını kaldırıyoruz ve “ha+mim” harfleri kalıyor. Tashîf kuralına 

göre “ha” harfinin altına nokta koyuyoruz ve bu şekilde kelime “Cem (cim+mim)” şekline dönüşüyor. 

“Şeydânın itdi ayagın şikest” ibaresinin işaretiyle bu kelimenin ayağı yani son harfi olan “elif” harfini 

kaldırıyoruz “şın+ye+dal” harfleri kalıyor. Bulduğumuz bu harfleri “Cem” kelimesine ekleyince 

“cim+mim+şın+ye+dal” = CEMŞÎD ismini buluyoruz. 

 

CÂBĠR 

Dil idince niyâzını tekrâr 

Sîne üzre yer itdi âhir-kâr 

“Göğüs” anlamına gelen “sîne” kelimesinin yine Farsça eşanlamlısı “ber” kelimesidir. “Yer et-

mek” fiilinin karşılığı Farsça “câ” kelimesidir. Daha önce elde ettiğimiz “ber” kelimesinin üzerine 

“câ” kelimesini ekliyoruz “cim+elif-be+re” = CÂBİR ismi ortaya çıkıyor. 

 

CÂZĠM 

Meşreb-i ehl-i dile oldı muvâfık ol şûh 

Beyyine ister iseñ şâhid-i „adlim vardır 

“Meşreb” kelimesinin eşanlamlısı “mizâc”dır. “Adl” kelimesinin beyyinesi yani ilk harfi kaldrıl-

dıktan sonraki kalan kısmı “dil”dir. “Dil” kelimesinin eşanlamlısı “kalb”dir. Bu “kalb” kelimesinin 

karînesiyle bulunan kelimenin ters çevrileceği işaret edilir. “Mizâc (mim+ze+elif+cim)” kelimesi ters 

çevrilince “cim+elif+ze+mim” = CÂZİM kelimesini buluruz. İlk planda birinci mısrada “dil” kelimesi 

geçtiğinden onu esas almamız gerektiği düşünülürse de şair “beyyine” yani “delil” ister isen, diyerek 

işlemin “adl” kelimesi üzerinde yapılcağına işaret etmektedir. 

 

EMÎN 

Nâm-ı ân şûh ki bî-mihr buved 

Beyyinât-ı Zühal u Mihr buved 

Bu Farsça mu„ammâ şöyle çözülür: Yedi gezegenden hangisi, hangi dilde zikredilirse edilsin 

bunların Arapça isimleri esas alınır ve bu isimlerin son harfi o gezegenin simgesi olur. “Zühal” keli-

mesinin simgesi sonundaki “lâm” harfidir. “Beyyinât” kelimesinin işaretiyle “lâm” harfinin beyyinesi 

yani ilk harfi kaldırıldıktan sonraki kısım yani “em (elif, mim)” kısmı alınır. “Güneş” anlamına gelen 

“mihr” kelimesinin Arapçası “şems”tir, “şems”in simgesi ise sonundaki “sîn” harfidir. “Sîn (sin, ye, 

nun)” harfinin beyyinesi yani ilk harfi kaldırıldıktan sonra kalan kısmı “ye, nun” harfleridir. Bu harf-
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leri daha önce bulduğumuz “em (elif, mim)” kelimesinin sonuna eklediğimizde “elif+mim+ye+nun” = 

EMÎN ismini buluruz. 

 

ZÎVER 

Pây-ı yâre yüz sürüp her dem hulûs-ı kalb ile 

Dergeh-i lutfında tahsîl eyle ey dil nîk-nâm 

Bu mu„ammâda “pây-ı yâre yüz sürüp” ibaresinin üzerinde işlem yapılacaktır. “Pây-ı yâr”, “yâr” 

kelimesinin ayağı yani son harfi olan “re” harfidir. Bulduğumuz bu “re” harfini “yüz (ye, vav, ze) ke-

limesinin başına ekliyoruz, “re+ye+vav+ze” harflerini elde ediyoruz. İkinci mısradaki “dil” kelimesi-

nin işaretiyle “kalb-i ba„z” kuralına göre bu harflerin yerlerini değiştiriyoruz, “ze+ye+vav+re” şeklin-

de ZÎVER kelimesini elde ediyoruz 

 

ÂSAF 

Dem-be-dem gül câmi„inde hıdmetin eyler edâ 

Muktedâdır saff-ı „uşşâka hezâr-ı hoş-nevâ 

“Hezâr” kelimesi bülbül anlamının yanında Farsça 1000 sayısı anlamına da gelir. 1000 sayısının 

Arapça karşılığı “elf‟tir. “Muktedâdır” kelimesinin işaretiyle ikinci mısrada bulunan “saf” kelimesinin 

başına “elif” harfini getiriyoruz, “elif+sad+fe” = ÂSAF oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir 

husus var ki o da şudur: “Hoş-nevâ” kavramı muammâ çözümünde meddi ifade eder ki elif harfinin 

medli olacağına işarettir.  

 

EMÎN 

Semer-i serv-i kadi gonca-femidir yâriñ 

Bunı isbât ider beyyine-i nergis-i mest 

“Serv-kad”den murad, teşbih yoluyla “elif‟tir. Yine teşbih yoluyla “gonca-fem”den murad 

“mim”dir. “Nergis”ten murad “göz” yani “çeşm”dir. “Çeşm”in Arapçası “ayn”dır. Ayn‟ın beyyinesi 

yani ilk harfi kaldırıldıktan sonra kalan kısmı (“Beyyine”, mu„ammâ çözümünde kelimenin ilk harfi 

kaldırıldıktan sonraki kalan kısmı demektir) “ye ile nun” harfleridir. Mu„ammâ çözümünde “isbât ey-

lemek” sözü, “bir harfi veya kelimeyi bir harfin veya bir kelimenin başına getirmek” demektir. Böyle-

ce “ye ve nun”un başına daha önce bulduğumuz “elif ve mim”i getiriyoruz, “elif+mim+ye+nun” = 

EMÎN ismi ortaya çıkıyor. 

 

EMÎN 

Nâm-ı ân şûh ki bî-mihr buved 

Beyyinât-ı Zuhal u Mihr buved 

Bu Farsça mu„ammâ şöyle çözülür: Bir mu„ammâ beytinde yedi gezegenden birisi geçerse hangi 

dilden olursa olsun Arapça isminin son harfi o gezegenin sembolü olarak kabul edilir. “Zuhal” geze-

geninin sembolü sonundaki “lâm” harfidir. “Lâm” harfinin beyyinesi yani ilk harf kaldırıldıktan son-

raki kalan kısmı “em (elif+mim)”dir. Bunu bir kenara alıyoruz. Farsça olan ve güneş anlamına gelen 

“mihr” kelimesinin Arapçası “şems”tir. Yukarıda belirttiğimiz üzere “şems” kelimesinin sembolü de 

“sîn” harfidir. Burada “sîn” harfinin lafzı yani açılımı söz konusudur ki “sin+ye+nun” şeklinde olur. 

“Sîn” harfinin beyinesi de yani ilk harfi kaldırıldıktan sonraki kalan kısmı “în (ye+nun)” kelimesidir. 

Daha önce bulduğumuz “em” kelimesini “în” kelimesine eklediğimizde “elif+mim+ye+nun” = EMÎN 

ismi ortaya çıkar. 

 

„ÂSIM 

Harîm-i büt-gedeye dilberân yol buldı 

Birin görince derûn-ı sanem harâb oldı 

“Derûn-ı sanem harâb oldu” sözlerinin işaretiyle “sanem” kelimesinin ortasındaki “nun” harfi 

kaldırılır ve “sam (sad, mim)” kalır. “Birin görünce” lafızlarından hareketle bir kelimesinin ebcedde 

karşılığı olan “elif” harfi elde edilir. Görmek fiili göz ile olduğu için “görünce” kelimesinin işaretiyle 
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“göz” kelimesinin Arapçası olan “ayn” harfi elde edilir. Elde ettiğimiz bütün bu harfler birleştirilerek 

“ayn+elif-sad+mim” „ÂSIM ismi elde edilir. 

 

ZÎVER 

Zeheb-i hâlis ile kalbüñ yu 

Kalmasın sende hîç gışş u riyâ 

Arapça “altın” anlamına gelen “zeheb” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “zer”dir. Mu„ammâ çö-

zümünde “kalb” kelimesi bir kelimenin ortasını ifade eder. “Kalbün yu” sözlerinin karînesiyle “zer” 

kelimesinin ortasına yani “ze” ve “re” harflerinin arasına “yu (ye+vav)” kelimesi getirilir, böylece 

“ze+ye+vav+re” = ZÎVER ismi ortaya çıkar. 

 

TÂHĠR 

Didim dilber nedir ismün beyân it 

Didi bir nokta ile zâhir olur 

Tâhir kelimesinin başındaki “tı” harfine bir nokta konulunca “zı” harfi olur. Böylece TÂHİR bir 

nokta ile ZÂHİR olur veya ZÂHİR‟den noktayı kaldırınca TÂHİR olur. 

 

NEDÎM 

O rütbe sâfdır mey-hâne-i gam bâde-nûşânı 

Göñül humdan temâşâ eyledi bahr üzre cânânı 

“Küp” anlamına gelen Farsça “hum” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “den”dir. “Gönül” kelime-

sinin işaretiyle “den” kelimesi ters çevriliyor ve “ned” elde ediliyor. Deniz anlamına gelen Arapça 

“bahr” kelimesinin Farsça müterâdifi “yem” kelimesidir. Daha önce elde ettiğimiz “ned”, “yem” ke-

limesinin üzerine ekleniyor “nun+dal+ye+mim” ve NEDÎM ismi bulunuyor. 

 

AMÂN 

Şu kim „uzûbet ile dünyede kelâmı kalur 

Hıtâm-ı cânda anıñ nakş-ı „aks-i nâmı kalur 

“Hıtâm-ı cân” yani “cân” kelimesinin son kısmı “ân”dır. Bunu bir kenara alıyoruz. “Aks-i nâm” 

sözünün işaretiyle “nâm” kelimesini ters çeviriyoruz “mân” şekline dönüşüyor. Mu„ammâ çözümünde 

“nakş” kelimesi noktayı ifade eder. “nakş-ı aks-i nâm” sözlerinin işaretiyle bulduğumuz “mân” kelime-

sinin noktalı harfi olan “nun” harfini kaldırıyoruz “am (elif+mim)” kalıyor. Bu kelimeyi daha önce bul-

duğumuz “ân” kelimesinin üzerine ekliyoroz, “elif+mim+elif+nun”= AMÂN kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

SĠNÂN 

Getirmezse ser-i şûr u fiten gözler yine uyhu 

Keser parmagınıñ başını dendân ile ol meh-rû 

Türkçe “parmak” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “benân” kelimesidir. “Dendân” Farsça “diş” de-

mektir. Bu kelimenin Arapça eşanlamlısı “sinn”dir. Aynı zamanda mu„ammâ çözümünde teşbih yoluyla 

“diş”, “sin” harfine benzetilir. “Keser parmagınıñ başını dendân ile” sözlerinin işaretiyle “benân” keli-

mesinin başındaki “be” harfini kaldırıyoruz “nân” kalıyor ve bu “nân” kelimesinin üzerine daha önce 

bulduğumuz “sin” harfini ekliyoruz. Böylece “sin+nun+elif+nun” = SİNÂN ismi ortaya çıkıyor. 

 

HÂKÂN 

Kâf-ı kahruñdan ser-efrâz olsa şems-i satvetüñ 

Dâmen-i kühsâr havfından açar sîmûrg bâl 

“Şems” Arapça “güneş” demektir. Farsçası “hurşîd”dir. “Kâf-ı kahr” kahr kelimesinin başında olan 

“kaf” harfi demektir. Birinci mısranın ifadesiyle “kâf” lafzından “şems”in yani “hurşîd”in baş kaldırması 

demek, “hurşîd” kelimesinin başındaki “hı” harfinin medli okunarak “kâf”a eklenmesi demektir. Bu şe-

kilde “hâ+kâf (hı+elif+kaf+elif+fe)” kelimesi ortaya çıkar. “Dâmen-i kühsâr” dağın eteği demektir. Bu-

radaki dağ “Kâf”dır yani Kâf dağı‟dır. “Kâf”ın eteği yani “kâf” kelimesinin son harfi “fe” harfidir. “Fe” 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   109 

harfinin ebceddeki değeri 80‟dir. “Sîmurg” “otuz kuş” demektir. “Sîmurg‟un bâl açması” kaçması de-

mektir. Bu şekilde 80 sayısından 30 sayısını kaçırırsak yani çıkarırsak 50 kalır. 50 sayısının ebceddeki 

karşılığı “nun” harfidir. Daha önce bulduğumuz “hâkâf” kelimesinin sonundaki “fe” harfini “nun” harfi-

ne dönüştürüyoruz, “hı+elif+kaf+elif+nun” = HÂKÂN kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

VELÎ 

Ol k'oldı rakam-güzâr-ı harf-i tugyân 

İkrâr-ı dem-i elestden ser-gerdân 

Mu„ammâ çözümünde telmih kuralına göre “ikrâr-ı dem-i elest” yani elest meclisinde söylenen 

söz “belâ” kelimesidir. “Belâ” kelimesinin başındaki “be” harfi ebced hesabında 2‟dir. Yine 

mu„ammâ çözümünde bir kural vardır ki eski harflerle yazılışı yani şekli düşünülerek, eğer 2 rakamı 

ters çevrilirse 6 olur. Bu kurala “ayna kuralı” da denir ki bilindiği gibi aynada ters görüntü söz konu-

sudur. “Ser-gerdân” yani “başı dönmüş” sözlerinin işaretiyle “belâ” kelimesinin başındaki “be” harfi-

nin değeri olan 2 sayısını (yazılışı düşünülerek) ters çeviriyoruz (yazılışı düşünülerek) 6 oluyor. 6 sa-

yısının ebcedde karşılığı “vav” harfidir. Bu durumda “belâ” kelimesinin başındaki “be” harfi “vav” 

harfine dönüşecek demektir. Böylece “vav+lam+ye” = VELÎ kelimesi ortaya çıkar.  

 

RESÎM 

Bir dahi geçmeyelim mey-kedeniñ yanından 

Başımız döndi meyiñ cûşiş-i tugyânından 

Mu„ammâ çözümünde “dönmek” fiili ve “tugyân” kelimeleri beyitteki bazı kelimenin veya keli-

melerin ters çevrileceğine yani kalb yapılacağına işaret eder. “Baş” kelimesinin Farsça eşanlamlısı 

“ser”dir. İkinci mısranın ifadesiyle ikinci mısradaki “baş” anlamına gelen “ser”in ve “mey” kelimesi-

nin kalb yapılacağı yani ters çevrileceği bildiriliyor. Bu durumda “ser” kelimesi ters çevrilince “res 

(re+sin)” kelimesi, “mey” kelimesi ters çevrilince de “yem (ye+mim)” kelimesi elde ediliyor. Bunlar 

birleştirilince “re+sin+ye+mim” = RESÎM kelimesini buluyoruz. 

 

SIDKÎ 

İsterem senden ey Hudâ-yı kerîm 

Kötrüm olsun rakîb ü başı dü-nîm 

Bu mu„ammâda “rakîb” kelimesinde işlem yapılacaktır. “Kötürüm olsun” sözlerinin ifadesiyle 

“rakîb” kelimesinin ayağı yani son harfi olan “be” gidince “rakî (re+kaf+ye)” kalır. “Başı dü-nîm” 

sözlerinin işaretiyle ki “başı ikiye bölünsün” demektir, “rakîb” kelimesinin başında bulunan “re” harfi 

alınır, “re” harfinin ebcedde değeri 200‟dür. İkiye bölününce 100 çıkar. 100 sayısının Farsça karşılığı 

“sad” kelimesidir. Daha önce bulduğumuz “rakî” kelimesinden “re” hafini kaldırıp yerine bu “sad” 

kelimesini koyuyoruz, “sad+dal+ kaf+ye” = SIDKÎ ismi ortaya çıkıyor. 

 

YÛSUF 

Mihr-i „âlemsin seni şâh itmege 

Oldı bir sarrâf-ı hüsne ihtiyâc 

 

Bir yanında müşterî mîzân ile 

Bir yanında dahi bir gevherli tâc 

Bu iki beyitten oluşan mu„ammânın çözümü şöyledir: Güneş anlamına gelen “mihr” kelimesinin 

Arapçası “şems”tir. Yedi gezegenden biri olan “şems”in sembolü “sin” harfidir. Yine yedi gezegen-

den biri olan Müşterî‟nin sembolü ise “ye” harfidir. 12 burçtan birisi olan “mîzân” ki diğer adı 

“terâzû”dur, onun da sembolü mu„ammâ çözüm usullerine göre “vav” harfidir. Arapça “tâc” kelime-

sinin Farsçası “efser”dir. “Gevher” kelimesi mu„ammâ çözümünde noktalı harfi ifade eder. “Bir gev-

herli tâc” sözlerinin işaretiyle “efser” kelimesindeki tek noktalı harf olan “fe” harfi alınır. Daha önce 

elde ettiğimiz “ye, vav, sin” harflerinin sonuna “fe” harfini ekliyoruz “ye+vav+sin+fe” = YÛSUF is-

mini buluyoruz. 
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MUHAMMED 

Agzına aldukça zülfin ol sanem 

Kim görürse cîgerinden kan tamar 

"Ağız" kelimesi mu„ammâ çözümünde teşbih yoluyla "mim" harfini vermektedir. "Mim" harfini 

alıyoruz. Yine teşbih yoluyla "zülf" kelimesi "cim" harfini vermektedir. "Cim" harfini de alıyoruz. 

Mu„ammâ çözümü kurallarına göre beyitte geçen "ki, kim, çü, çün vb." kelimeler o beyitte işaret edi-

len harfte tashif yapılacağına delalet eder. Tashif, başka kaideleri de olmasına rağmen basit olarak 

"noktalı harfleri noktasız; noktasız harfleri noktalı yapma" olarak ifade edilebilir. Burada elde ettiği-

miz "cim" harfini tashif ederek "ha" harfini elde ediyoruz. Daha önce bulduğumuz "mim" harfiyle 

"ha" harfi birleştirilince "muh" lafzı elde edilir. Türkçe "kan" kelimesinin Arapça müterâdifi "dem" 

kelimesidir. "Cîger" lafzının delaletiyle "dem" kelimesinin kalb edileceği, yani maklub okunacağı, 

ters çevrileceği işaret edilmektedir. "Dem" kelimesi ters çevrilince "med" lafzı ortaya çıkar. Daha ön-

ce elde ettiğimiz "muh (mim+ha)" lafzını "med (mim+dal) lafzına eklediğimizde “mim+ha+mim+dal” 

şeklinde bu mu„ammâ beytinde istihrâcı istenen MUHAMMED ismi ortaya çıkmaktadır. 

 

CELÂL 

Zîr-i zülfüñde hâlüñ oldı sebeb 

Giceler kaldı böyle bî-kevkeb 

Mu„ammâ çözümünde teşbîh yani benzetme usulü de kullanılır. Özellikle sevgilinin güzellik unsur-

ları bazı harflere benzetilir. Burada sevgilinin güzellik unsurlarından olan “zülf kelimesi “cim” harfine 

benzetilmiştir. “Cim” harfini alıp bir kenara bırakıyoruz. İkinci mısrada geçen “giceler” kelimesi üzerin-

de işlem yapıyoruz. Mu„ammâ çözümünde kullanılan kurallardan birisi de “terâdüf” yani “eşanlamlılık” 

kuralıdır yani beyitteki ilgili kelimenin Türkçe, Arapça veya Farsça karşılıkları kastedilir. “Giceler” ke-

limesinin Arapça eşanlamlısı “leyâl” kelimesidir. Bunu da bir kenara alıyoruz. Yine mu„ammâ çözü-

münde bazı kelimeler nokta‟yı ifade eder ki bu kelimelerden birisi de “yıldız” anlamına gelen “kevkeb” 

kelimesidir. “Bî-kevkeb”, “yıldızsız yani noktasız” demektir. “Bî-kevkeb” kelimesinin işaretiyle “leyâl 

(lam+ye+elif+lam)” kelimesinin içinde bulunan iki noktalı harfi yani “ye” harfini kaldırıyoruz, “lâl 

(lam+elif+lam)” şekline dönüşüyor. Daha önce bulduğumuz “cim” harfini, birinci mısradaki “zîr (alt)” 

kelimesinin işaretiyle ki bu “zülf” kelimesinin teşbîhi olan “cim” harfinin altına, bulunan yeni kelimeyi 

eklememiz gerektiğine işarettir, “lâl” kelimesini “cim” harfinin altına ekliyoruz, “cim+lam+elif+lam” 

böylece bu mu„ammânın çözümünden bulunması istenen “CELÂL” ismi ortaya çıkıyor. 

 

REġÎD 

Genc-i gerdûn yâft bâ-ân kevkebe 

Âhir ez sîm-i sirişkem mertebe 

Bu Farsça mu„ammâ beytinin anlamı şöyledir: "Felek hazinesi o azametle, gösterişle sonunda 

gözyaşı gümüşümden mertebe buldu, değer kazandı." 

Bu mu„ammâ beytinde tahlil kuralı uygulanır. Tahlil, işaret edilen kelimenin birkaç parçaya bö-

lünmesi demektir. Burada işaret edilen kelime "sirişkem" kelimesidir. "Sirişkem" kelimesi üç parçaya 

bölünür, yani üç cüze tahlil edilir ve "si+riş+kem" şekline girer. Beyitte madde-i ism, yani üzerinde 

işlem yapılacak kelime ise "sîm" kelimesidir. Üç parçaya bölünen ve "si+riş+kem" şekline giren "si-

rişkem" kelimesinin "riş" kısmı alınır ve "sîm" kelimesinin başındaki "sin" harfi kaldırılarak onun ye-

rine yerleştirilir. Böylece "reşîm (re+şın+ye+mim)” lafzı elde edilir. Tahlile tabi tuttuğumuz "siriş-

kem" kelimesinin üçüncü parçası olan "kem" lafzı ikinci mısranın sonundaki "mertebe" kelimesinin 

başına eklenerek "kem mertebe" ibaresi elde edilir. Beytin anlamından yola çıkarsak "âhir-i sîm", yani 

"sîm" kelimesinin son harfi "mim" harfidir. "Mim", ebcede göre "40" sayısını verir. Daha önce elde 

ettiğimiz "kem mertebe" ibaresinin anlamından (az mertebe, daha düşük derece) yola çıkılarak "40" 

sayısı aşerâtdan ahad mertebesine, yani onlu kümeden birli kümeye indirilir. Böylece "40" sayısının 

onda biri olan "4" rakamı elde edilir. "4" rakamının ebcedde karşılığı "dal" harfidir. "Dal" harfi, daha 

önce elde ettiğimiz "reşîm" lafzının sonundaki "mim" harfiyle yer değiştirince mu„ammâ beytinde is-

tihrâcı istenen “re+şın+ye+dad” = REŞÎDm ismi ortaya çıkar 
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YÛSUF 

Kim ki bu ismi çıkarur ey hümâm 

Ol şeh ola ben aña kemter gulâm 

 

İki he he iki cim cim iki lâm 

İki mîm ile olur ismi tamâm 

Ebcede göre "he" harfinin değeri "beş"tir. Bu "he" harfinden iki tane alınınca "on" sayısı elde 

edilir. "On" sayısının ebceddeki mukâbili "ye" harfidir. "Ye" harfini bir kenara bırakıyoruz. "Cim" 

harfinin değeri "üç"tür. İki "cim" "altı" eder. "Altı" rakamının karşılığı "vav" harfidir. "Vav" harfini 

de bir kenara koyuyoruz. "Lam" harfinin değeri "otuz"dur. İki "lam" "altmış" eder. "Altmış"ın ebced-

de karşılığı "sin" harfidir. "Sin" harfini de alıyoruz. "Mim" harfinin değeri "kırk"tır. İki "mim" "sek-

sen" eder. "Seksen"in ebcedde karşılığı "fe" harfidir. Elde ettiğimiz bu dört harfi yanyana getiriyoruz 

(ye+vav+sin+fe), mu„ammâda istihrâcı istenen YÛSUF ismi ortaya çıkıyor. 

 

YÛSUF 

Lebinüñ nısfını tutdum dişimle 

Dehânını dehânımdan çıkardı 

“Leb (dudak)” kelimesini oluşturan harflerden “lam” harfinin değeri ebcedde 30‟dur, “be” harfi-

nin değeri de yine ebced hesabında 2‟dir. 30+2 = 32 yapar. “Nısf (yarım)” kelimesinin işaretiyle 32 

sayısının yarısını alıyoruz ki bu 16 sayısıdır. Ebcedde 10 sayısının karşılığı “ye” harfidir, 6 sayısının 

karşılığı ise “vav” harfidir. Bu şekilde “yû (ye+vav)” şekli elde edilir. Bunu alıyor bir kenara bırakı-

yoruz. “Diş” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “sin” kelimesidir, ayrıca mu„ammâ çözümünde teşbih 

yoluyla diş, “sin” harfine benzetilir, böylece “sin” harfini de bulup bir kenara bırakıyoruz. “Dehân 

(ağız)” kelimesi teşbih yoluyla “mim” harfine benzetilir. “mim” harfinin değeri ebcedde 40‟tır. İkinci 

mısranın ifadesiyle ki aynı zamanda bu mısrada iki tane “dehân” kelimesi geçmektedir, “iki mim” an-

laşılır. İki mim 40+40 = 80 sayısını verir. 80 sayısının ebcedde karşılığı “fe” harfidir, bütün buldukla-

rımızı birbirine ekleyince “ye+vav+sin+fe” = YÛSUF ismine ulaşırız.  

 

BEHRÂM 

Târ-ı zülfüñ kor mı kalbi râhata 

Cümle döndi mâr ile hem-sohbete 

“Cümle” kelimesinin Türkçesi “heb”dir, “döndi” kelimesinin işaretiyle ters çevrilir ve “beh” ke-

limesi elde edilir. Birinci mısradaki “kalb” kelimesinin işaretiyle “mâr” kelimesi kalb edilir yani ters 

çevrilir ve “râm” kelimesi elde edilir. Daha önce elde ettiğimiz “beh” ile “râm” bir araya getirilince 

“be+he+re+elif+mim” BEHRÂM ismi ortaya çıkar. 

 

SĠKENDER 

Baña bu neşve-i mestî şarâb-ı kalb-i dendendir 

Anıñ-çün kalb-i hum serpûşı yok bir pâk meskendir 

Burada iki mısrada da ayrı ayrı Sikender ismi çıkmaktadır. “Kalb-kelimesinin işaretiyle “küp” an-

lamına gelen Arapça “den” kelimesini ters çeviriyoruz, “ned (nun+dal)” haline dönüşüyor. “Neşve-i 

mestî” yani “sarhoşluğun verdiği zevk” anlamına gelen sözden murat Arapça “sarhoşluk” anlamına ge-

len “sükr (sin+kef-re)” kelimesidir. “Sükr” kelimesinin içerisine “ned” kelimesi eklenince 

“sin+kef+nun+dal+re” = SİKENDER ismi çıkıyor. İkinci olarak ikinci mısradaki “meskendir 

(mim+sin+kef+nun+dal+re)” kelimesi alınıyor. Mu„ammâ çözümünde “serpûş (başlık)” kelimesi bir ke-

limenin baş harfini ifade eder. “Serpûşı yok bir pâk meskendir” sözlerinin işaretiyle “meskendir” keli-

mesinin başındaki “mim” harfini kaldırıyoruz, “sin+kef+nun+dal+re” = SİKENDER ismini buluyoruz. 

 

MURÂD 

Çünkim visâl-i yâre bir çâre gelmez elden 

Dildâr başı içün el çekdük ol emelden 

“Dildâr” kelimesinin başında bulunan “dil” kelimesi mu„ammâ çözümünde bir kelimenin kalb 

olunacağına yani ters çevrileceğine işaret eden kelimelerdendir. Burada üzerinde işlem yapılacak olan 
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kelime “dildâr”ın ikinci kısmı olan “dâr”dır. Bu “dâr” kelimesi ters çevrilince “râd” olur. “El çekdik 

ol emelden” sözlerinin karînesiyle “emel (elif+mim+lam)” kelimesinden “el (elif+lam)” kelimesini 

çıkarıyoruz sadece “mim” harfi kalıyor. Bu “mim” harfini daha önce elde ettiğimiz “râd”ın üzerine 

ekliyoruz ve bu şekilde “mim+re+elif+dal” = MURÂD ismine ulaşıyoruz. 

 

„ALÎ 

 „Âşıka ol nâzenîn söyleyemez şîveden 

 „İşvede bu rütbeye çıkdı elifden beden 

“Elif” kelimesi Arapça 1000 demektir. 1000 sayısının Farsçası “hezâr”dır. “Bülbül” anlamına da 

gelen “hezâr” kelimesinin Arapçası “Andelîb”dir. “Ayn+nun+dal+lam+ye+be” harflerinden oluşan 

“andelîb” kelimesinin içerisinden “çıkdı elifden beden” sözlerinin işaretiyle “beden” kelimesini oluş-

turan harfler yani “be, dal, nun” harfleri çıkarılınca “ayn+lam+ye” harfleri kalır ve bunlar da çözümü 

istenen ALÎ ismini verir. 

 

AHMED 

Mevsim-i gül yaklaşup gülşende etfâl-i çemen 

 „Andelîbüñ göñline girmekde birden ikiden 

“Bülbül” anlamına gelen Arapça “andelîb” kelimesinin Farsçası “hezâr”dır. “Hezâr” aynı zamanda 

Farsçada 1000 sayısı demektir. 1000 sayısının Arapça‟daki karşılığı “elf”tir. “Elif” kelimesinin ebced-

deki sayı değeri 1‟dir. 1, Arapça “ahad” demektir. Elde ettiğimiz bu “ahad” kelimesini bir kenara alıyo-

ruz. Beyitteki “birden” kelimesindeki “1” sayısının Farsçası “yek”tir. “Yek” kelimesindeki “ye” harfinin 

ebceddeki değeri 10, “kef” harfinin ebceddeki değeri 20‟dir, toplamı 30 yapar. Yine beyitteki “ikiden” 

kelimesindeki “2”nin Farsçası “dû”dur.”Dû” kelimesindeki “dal” harfinin değeri ebcedde 4, “vav” har-

finin değeri ebcedde 6‟dır, ikisinin toplamı 10 yapar. Daha önce elde ettiğimiz 30 ile şimdi elde ettiğimiz 

10 toplanırsa 40 yapar. 40 sayısının ebceddeki karşılığı “mim” harfidir. “Mim” harfi daha önce elde etti-

ğimiz “ahad” kelimesinin gönlüne yani içine girince “elif+ha+mim+dal” = AHMED ismi ortaya çıkar. 

 

HASAN 

Fitne kaşuñ bî-nihâyet sihr ile 

Cîgerimi gah deler gâhî diler 

Beyitte geçen "kaş" kelimesi teşbih yoluyla "nun" harfini vermektedir. "Nun" harfini alıyoruz. 

"Bî-nihâyet (sonu olmayan)" lafzının işaretiyle "sihr" kelimesinin sonundaki harfi yani "re" harfini 

kaldırıyoruz. Böylece "sah" lafzı elde ediliyor. Elde ettiğimiz "sah" lafzının başına daha önce buldu-

ğumuz "nun" harfini getiriyoruz ve “nun+sin+ha = “nesah” lafzını elde ediyoruz. "Ciger" ve müterâdi-

fi kelimeler mu„ammâ beytinde "kalb" kuralının uygulanacağına işaret eden kelimelerdendir. "Kalb", 

bir kelimeyi ters çevirmek demektir. "nesah" kelimesi kalb-i kül yapıldığında yani tam olarak ters 

çevrildiğinde beyitten murat edilen “ha+sin+nun” = HASAN ismi ortaya çıkmaktadır. 

 

HASAN 

Sad katre döküp dîde gibi bî-had u pâyân 

Âhir olagör Yûnus-ı garkâbe-i hicrân 

“Dîde (göz)” kelimesinin eşanlamlısı “çeşm”dir. “Bî-had ü pâyân” sözlerinin karînesiyle “çeşm” 

kelimesinin son iki harfi kaldırıyor, “çim” harfi kalıyor. Mu„ammâ çözümünde “katre” kelimesi nok-

tayı ifade eder. “Katre döküp” sözlerinin işaretiyle “çim” harfinin noktalarını kaldırıyoruz, “ha” hafine 

dönüşüyor. “Âhir olagör” sözlerinin karînesiyle ikinci mısrada geçen “Yûnus” kelimesinin âhiri yani 

son harfleri olan “nun ve sin” alınıyor. “Garkâbe” kelimesinin işaretiyle “nun ve sin” harflerinin oluş-

turduğu “nus” kelimesi ters çevriliyor “sen (sin+nun)” kelimesi kalıyor. Daha önce elde ettiğimiz “ha” 

harfini “sen” kelimesine ekliyoruz, “ha+sin+nun” = HASAN ismi ortaya çıkıyor. 

 

NEVRES 

Ser-i âteşde gördüm pây-mâl ol ser-nigûn servi 

Var ise râst geldi bâgda ol kadd-i bâlâya 
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Farsça “âteş” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “nâr”dır. “Ser-i âteş”, “âteş” kelimesinin eşanlamlısı 

olan “nâr” kelimesinin baş harfi olan “nun” harfidir, bu “nun” harfini alıyoruz. “Ser-nigûn serv” sözleri-

nin işaretiyle “serv” kelimesini kalb-i kül kuralına göre ters çeviriyoruz, “vers (vav, re, sin)” kalıyor. Bu 

harflerin başına “nun” harfini getiriyoruz, “nun+vav+re+sin” = NEVRES ismi ortaya çıkıyor. 

 

GAYBÎ 

Hezâruñ bâg u râg içre çü yokdur gördi pâyânı 

Aña bî-had ri„âyet kıldı seyr it verd-i handânı 

“Hezâr” Farsça 1000 demektir. 1000 sayısının ebcedde karşılığı “gayn” harfidir. “yokdur gördi 

pâyânı” sözlerinin işaretiyle “gayn” harfinin lafzından yani okunuşundan son harfini yani “nun” har-

fini kaldırıyoruz, “gay (gayn+ye)” kalıyor. “Bî-had” kelimesinden anlamının da işaretiyle “bî” kısmını 

alıyoruz ve bunları birbinine ekliyoruz, “gayn+ye+be+ye” = GAYBÎ kelimesi çıkıyor. 

 

GANÎ 

Kenâr-ı bâgda gördüm hezâr-ı zârı cânâ ben 

Nihâl-ı kamışa konmuş ider bir gül içün şîven 

“Kenâr-ı bâg”, “bâg” kelimesinin son harfi olan “gayn” harfidir. “Gayn” harfini başka bir şekilde 

de şöyle elde edebiliriz. Bülbül” anlamına gelen “hezâr” kelimesinin bir anlamı da sayı olarak 

1000‟dir. 1000 sayısının ebceddeki karşılığı “gayn” harfidir. “Nihâl-i kamış” yani kamış fidanı “ney” 

demektir. “Gayn” harfinin arkasına “ney (nun+ye)” kelimesini ekliyoruz, “gayn+nun+ye” = GANÎ 

kelimesi çıkıyor. 

 

„ÂSIM 

Ruhından bûsesin almış nüvâziş dem-be-dem görmüş 

O şûha ser viren „âşık nihâyetsüz kerem görmüş 

Burada “kerem” kelimesi üzerinde işlem yapılacaktır. “Nihâyetsiz kerem” sözlerinin işaretiyle 

“kerem” kelimesi “ker+em” şeklinde ikiye bölünür ve nihayeti yani sonu atılarak “ker” kelimesi alı-

nır. “Ker” Farsça “sağır” demektir, Arapçası “asam”dır. “Ser viren âşık” sözlerinin delaletiyle “âşık” 

kelimesinin seri (başı) yani ilk harfi olan “ayn” harfi alınır; daha önce elde ettiğimiz “asam” kelimesi-

nin başına eklenir “ayn+elif+sad+mim” = ÂSIM ismi ortaya çıkar. 

 

HÜRMÜZ 

Götürdi „âşıkı gülzâra didi gel benümle gez 

Bırakdı yarı yolda döndi ammâ gel dimez bir kez 

“Yol” kelimesinin Farsçası “râh”tır. “Yarı yol” ifadesinin işaretiyle “râh” kelimesinden “elif” 

harfini çıkarınca “reh (re+he)” kalır. “Döndi” kelimesinin işaretiyle bu “reh” kelimesi kalb edilir yani 

ters çevrilir ve “her (he+re)” kelimesine dönüşür. Tansîf kuralına göre “dimez” kelimesi ikiye bölünür 

“di-mez” şekline girer. Buradan “mez (mim+ze)” hecesini alıyoruz ve elde ettiğimiz kelime ve hece-

leri birbirine ekliyoruz “he+re+mim+ze” = HÜRMÜZ kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

EBREġ ULVÎ 

Ebruvânuñla hat-ı la„lüñe dirler cumhûr 

Şol rubâ„î ki ide nazm-ı hecâ üzre zuhûr 

Bu mu„ammâda üzerinde işlem yapılacak kelimeler “Şol rubâ„î” kelimeleridir. Bu kelimelerdeki 

harfler şunlardır: “Şın, vav, lam, re, be, elif, ayın, ye”. İkinci mısradaki “ide nazm-ı hecâ üzre zuhûr” 

ibaresinin işaretiyle elde edilen bu karışık harfleri alfabetik olarak dizmemiz gerekiyor: 

“Elif+be+re+şın, + ayn+lam+vav+ye” = EBREŞ ULVÎ elde edilir. 

 

CĠN ÇAVUġ 

Direm-dârân cihânda tutdı zülf ü kadd-i dildârı 

Misâl-i âfitâb anuñ o dem oldı meded-kârı 
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“Direm” kelimesi mu„ammâ çözümünde noktalı harfleri ifade eder. Bu “direm” kelimesinin işa-

retiyle “cihân” kelimesinin noktalı harfleri olan “cim ve nun” alınır, bir araya getirilince “cin (cim-

nun)” kelimesi ortaya çıkar. Zülf, teşbih yoluyla cim harfine benzetilir, bu cim harfini alıyoruz. Kadd, 

teşbih yoluyla elif harfine benzetilir, bunu da alıyoruz. Ortaya “câ (cim+elif)” kelimesi çıkıyor. 

“Misâl-i âfitâb”dan murad güneş anlamına gelen “âfitâb” kelimesinin eşanlamlısı olan “hûrşîd” keli-

mesidir. “Hûrşîd” kelimesi “hı+vav+re+şın+ye+dal” harflerinden oluşmaktadır. Bu harflerden “misâl” 

anlamına gelen Arapça kelimenin Farsça eşanlamlısı olan “veş” kelimesini veren “vav+şın” harflerini 

alıyoruz ve daha önce elde ettğimiz “câ (mu„ammâ çözümünde cim ve çim harfleri aynı harf olarak 

değerlendirilir) kelimesinin sonuna “vav+şın” harflerini ekliyoruz, “çim+elif+vav+şın” = ÇAVUŞ ke-

limesini elde ediyoruz. Daha önce elde ettiğimiz “cin” kelimesini “çavuş” kelimesinin başına alıyoruz 

ve CİN ÇAVUŞ ismini elde ediyoruz. 

 

VELÎ 

Zamân-ı fürkat-i gül ser-güzeştin der-miyân eyler 

Hezâruñ sözleri çokdur birin kor birini söyler 

İkinci mısradaki “birin kor birini söyler” ibaresinin işaretiyle bu mu„ammâ çözülecektir. Üzerin-

de işlem yapacağımız kelime ise “sözleri” kelimesidir. Bu kelime şu harflerden oluşur: 

“Sin+vav+ze+lam+re+ye”. Belirttiğimiz gibi “birin kor birini söyler” ibaresinin işaretiyle sırayla 

“sin” harfini bırakıp “vav” harfini, “ze” harfini bırakıp “lam” harfini, “re” harfini bırakıp “ye” harfini 

alıyoruz. “Vav+lam+ye” = VELÎ ismi çıkıyor. 

 

SADRÎ 

Gıdâsı gamzenüñ hûn-ı cigerdür 

O kandan ol kaşı yâ bî-haberdür 

“Yâ” kelimesinin kaşı yani ilk harfi “ye”dir. “Ye” harfini alıp bir kenara bırakıyoruz. “Bî-haber” 

kelimesini mu„ammâ çözümü kurallarından “tansîf (ikiye bölme)” kuralına göre ikiye bölüyoruz, “bî-

ha ve ber” şeklinde iki kelime elde ediyoruz. “Bî-ha”, “hı”sız demektir, yani “haber” kelimesinde “hı” 

harfi olmayacak demektir. “Haber” kelimesinden “hı” harfini kaldırınca “ber” olur. Zaten “tansîf” ku-

ralını uyguladığımızda da “ber” kelimesini elde etmiştik. “Göğüs” anlamına gelen “ber” kelimesinin 

Arapçası “sadr”dır. Daha önce elde ettiğimiz “ye” harfini bu kelimeye ekliyoruz “sad+dal+re+ye” = 

SADRÎ ismi ortaya çıkıyor. 

  

KAZZÂZ 

Vech-i pâküñdür ayuñ on dördi 

Görmek olmaz mı iki heftede bir 

“Ayın on dördü” tam aydır, Arapçası “Kamer”dir. “Kamer”in vechi (yüzü) yani ilk harfi “kaf”tır. 

Bu “kaf” harfini alıyoruz. Mu„ammâ çözümünde “hafta”nın sembolü ebced hesabına göre 7‟dir. 7‟nin 

ebceddeki karşılığı “ze” harfidir. “İki hefte” olunca iki tane “ze” harfi demektir. Ayrıca 14‟ü ikiye 

böldüğümüzde de iki tane 7 yani iki tane “ze” harfi elde ederiz. Beytin sonundaki “bir” kelimesi eb-

ced hesabında “elif” harfine tekabül eder. Şimdi bulduğumuz bu harfleri bir araya getirelim. 

“Kaf+ze+ze+elif+ze” = KAZZÂZ kelimesini elde ederiz. 

(Ayın (kamer) vechi yani ilk harfi ¨af'dır, iki hafta günlerinin adedleri iki yedidir, iki ze olur, iki 

ze arasında bir elif olsa ¨azzâz olur) 

 

EMÎN 

Ruh-ı pür-tâb-ı yâr idince zuhûr 

Kendüden geçdiler meh ü hurşîd 

Mu„ammâ çözümünde “kendinden geçmek” bir kelimenin bazı harflerini terketmesi demektir. 

Ayrıca yine “kendinden geçmek” yani başı dönmek, o kelimenin ters çevrileceğine işarettir. “Meh” 

yani ay kelimesinin bir söylenişi de “mâh”dır. “Mâh” kelimesinin sondaki “he” harfi terkedilince 

“mim+elif” kalır, bunu ters çevirdiğimizde “elif+mim” olur. “Hurşîd” kelimesinin Arapçası “şems”tir. 
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Yine mu„ammâ çözümünde “şems” kelimesinin sembolü “sîn (sin+ye+nun)” harfidir. “Sîn” harfi de 

kendinden geçince yani başındaki “sin” harfini terkedince “ye+nun” kalır. Daha önce bulduğumuz 

harfleri daha sonra bulduklarımıza ekliyoruz “elif+mim+ye+nun” = EMÎN ismi ortaya çıkıyor. 

 

ġEMSÜDDÎN 

Hacâletden kamer pinhân yüzüñden gün velî mekşûf 

O dahi halk içinde sûret-i dîn iledür ma„rûf 

“Utanmak” anlamına gelen Arapça “hacâlet” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “şerm”dir. 

Mu„ammâ çözümünde “kamer (ay)” kelimesinin simgesi “harfidir. Bu “re” harfini “şerm” kelimesin-

den kaldırıyoruz, “şem (şın+mim)” kalıyor.”Gün”, “güneş” demektir. “Güneş” kelimesinin Arapça 

eşanlımlısı “şems”tir. Mu„ammâ çözümünde “şems” kelimesinin sembolü sonundaki “sin” harfidir. 

Bunu da alıyoruz. “Sûret” kelimesinin işaretiyle “dîn” kelimesini sûret olarak yani aynen alıyoruz. 

“Ma„rûf”, “lâm-ı ta„rîf”i yani “el” takısını ifade eder. Bütün bunları birleştirdiğimizde 

“şın+mim+sin+elif+lam+dal+ye+nun” = ŞEMSÜDDÎN ismini buluyoruz. 

 

EBU‟L-HAYR 

Kaddüñle bu şekli görüp cânâ elif-lâm okuram 

Agyâr şerrinüñ baña tâ zıddı ola „âkıbet 

“Kadd (boy)” kelimesinin mu„ammâ çözümünde teşbîhi “elif” harfidir. “Bu şekli” sözlerinin ifa-

desiyle “elif” harfini “bu” kelimesine ekliyoruz, “ebu (elif+be+vav)” oluyor. “Elif-lâm okuram” söz-

lerinin işaretiyle “elif lâm”ı yani harf-i ta„rîfi alıyoruz. Arapça “şer” kelimesinin zıddı yine Arapça 

“hayr” kelimesidir. Bütün bunları birleştirdiğimizde “elif+be+vav+elif+lam+hı+ye+re” = EBU‟L-

HAYR ismini buluyoruz. 

 

SIYÂMÎ 

Çeşmüñe sad okuram ey dilber-i şîrîn-dehen 

Yâ anuñ ardınca mey gibi nedür acı sühan 

“Çeşm” yani “göz”, mu„ammâ çözümünde “sad” harfine benzetilir, zaten beyitte “çeşmüñe sad 

okuram” sözleriyle bu durum ifade edilmiytir. “Yâ anun ardınca” sözlerinin işaretiyle bulduğumuz 

“sad” harfine “yâ” ekleneceği işaret ediliyor. Bu şekilde “sad+yâ”, “sıyâ (sad+ye+elif)” şeklini oluştu-

ruyor. “Anuñ ardınca mey gibi” sözlerinin işaretiyle bulduğumuz “sıyâ” şeklinin arkasına “mey 

(mim+ye)” kelimesini ekliyoruz, böylece “sad+ye+elif+mim+ye” = SIYÂMÎ ismini buluyoruz. 

 

YÛSUF 

Görmeyüp yüzüñ te‟essüf eyler idi gerçi cân 

Tâ yirinde gördi bu şekli karâr itdi hemân 

“Görmeyüp yüzüñ te‟essüf” sözünün işaretiyle “te‟essüf (te+elif+sin+fe)” kelimesinin yüzünü 

yani baş harflerini kaldırıyoruz, “suf (sin+fe)” kalıyor. “Bu” kelimesi “şekil” kelimesinin işaretiyle 

tashîf edilir yani “be” harfine bir nokta daha konur ve “yû (ye+vav)” şekli elde edilir. Elde ettiğmiz bu 

“yû” şeklini “suf” şekline ekliyoruz, “ye+vav+sin+fe” YÛSUF ismine ulaşıyoruz. 

 

CELÂL ve SĠNÂN 

Ser-i engüşt ile mehin başın 

İki şakk eylemiş Habîb-i Hudâ 

Nazar it rûy-ı âfitâb-veşe 

Gör ki olmuş o mu„cize peydâ 

Yukarıdaki mu„ammâ dörtlüğünden "Celâl" ve "Sinân" isimleri çıkmaktadır. "Meh" kelimesinin 

müterâdifi "hilâl" kelimesidir. "Hilâl" kelimesinin başı yani baş harfi "he"dir. "He" harfi ebced hesa-

bında "beş" sayısını vermektedir. "Engüşt" kelimesinin başı yani baş harfi "elif"tir. "Elif", yine ebced 

hesabına göre "bir" sayısının karşılığıdır. Her ikisi toplanınca "altı" sayısı elde ediliyor. "Altı" sayısı 

iki şak edilince yani ikiye bölününce "üç" kalır. "Üç" sayısının ebced hesabında karşılığı "cim" harfi-
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dir. "Hilâl" kelimesinin başındaki "he" harfi ile, daha sonra elde ettiğimiz "cim" harfi tebâdül eder ya-

ni "he" harfinin yerine "cim" harfi konursa “cim+lam+elif+lam” = CELÂL ismi ortaya çıkar. 

Farsça “âfitâb (güneş)" kelimesinin Arapça müterâdifi "şems"dir. "Rûy" kelimesinin işaretiyle 

"şems" kelimesinden ilk harf yani "şın" harfi alınır. Çünkü mu„ammâ çözme usullerinde "rûy" kelimesi, 

lafzın ilk harfini ifade eder. Bu "şın" harfi tashîf edilerek yani noktaları kaldırılarak "sin" harfi elde edi-

lir. “Ser-i engüşt”, “engüşt” kelimesinin başı yani ilk harfi demektir ki bu “elif” harfidir. Farsça "meh" 

kelimesinin Arapça müterâdifi "kamer" kelimesidir. “Ser-i engüşt ile meh‟in başın iki şakk eylemiş” 

sözlerinin işaretiyle “meh” kelimesinin Arapçası olan “kamer” kelimesinin başındaki “kaf” harfinin iki-

ye bölüneceği yani ortasından “elif” geçeceği ifade ediliyor. "Kamer"in başından yani "kamer"in başın-

daki "kaf" harfinin ortasından "elif" harfi geçince "kaf" harfi iki "nun" harfi haline gelir ve “kaf” harfini 

ikiye bölen “elif” harfiyle beraber "nân (nun+elif+nun)" lafzı ortaya çıkar. Önce elde ettiğimiz "sin" har-

fini bu "nân" lafzının başına eklediğimizde “sin+nun+elif+nun” SİNÂN ismi ortaya çıkmaktadır. 

 

AHMED 

Şevk-i vasluñla ey dür-i nâ-yâb 

Hûn-ı dil oldı dâmen-i ahbâb 

“Dâmen-i ahbâb”, “ahbâb” kelimesinin son kısmı olan “bâb” kelimesidir. “Bâb” kelimesini 

“ahbâb” kelimesinden çıkarınca “ah (elif+ha)” kalır. “Kan” anlamına gelen Farsça “hûn” kelimesinin 

Arapça eşanlamlısı “dem” kelimesidir. “Dil” kelimesinin işaretiyle ki “dil” kalb demektir, “dem” ke-

limesini kalb ediyor yani ters çeviriyoruz, “med” oluyor. Bu “med” kelimesini “ahbâb” kelimesinin 

dâmeni (eteği) yani son kısmı olan “bâb” kelimesinin yerine koyuyoruz, “elif+ha+mim+dad” = AH-

MED ismine ulaşıyoruz. 

 

ĠBRÂHÎM 

Evvel ata oldum ol cânâna râh-ı „aşkda 

Saldı deryâya beni âhir ogulluk itmedi 

Türkçe “ata” kelimesinin Arapça eşanlımlısı “eb (elif+be)” kelimesidir, bunu alıyoruz. Birinci 

mısranın ifadesiyle bu “eb” kelimesini “râh” kelimesine ekliyoruz, “ibrâh” oluyor. Farsça “deryHa” 

kelimesinin Arapça eşanlamlısı “yem (ye-mim)” kelimesidir. “Yem” kelimesini “ibrâh” kelimesinin 

arkasına ekliyoruz, “eli+be+re+elif+he+ye+mim” = İBRÂHÎM ismini elde ediyoruz. 

 

HÂġĠM 

Gün yüzin gösterdi çün ol meh-cebîn 

Hâ diyüp gün düşdi pâdan pâyına 

“Gün”, “güneş” demektir. “Güneş” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “şems” kelimesidir. “Gün yüzin 

gösterdi” sözlerinin işaretiyle “şems (şın+mim+sin)” kelimesinin yüzünü yani ilk harfleri olan “şın ve 

mim” harflerini alıyoruz, “şem (şın+mim)” oluyor. “Hâ diyüp” sözlerinin işaretiyle elde ettiğimiz “şem” 

kelimesinin üzerine “hâ” kelimesini ekliyoruz, “he+elif+şın+mim” = HÂŞİM ismini buluyoruz. 

 

HÂġĠM 

Gözünün gûşesine hâ diyince 

Nice âşıkları meftûn idersin 

Bu beyitte “gûşe” kelimesinin delaletiyle Türkçe “göz” kelimesinin Farsça müteradifi olan 

“çeşm” kelimesi bulunuyor. “Gözünün gûşesine hâ diyince” sözlerinin işaretiyle bulduğumuz “çeşm” 

kelimesinin köşesi yani kelimenin başındaki “çe” harfi kaldırılıyor “şın+mim” kalıyor, kalan bu kısma 

“hâ (he+elif)” kelimesi ekleniyor ve mu„ammâda gizlenen “he+elif+şın+mim” = HÂŞİM kelimesi or-

taya çıkıyor. 

 

NÂSIR 

Niyâz u sabr istersen nigârâ 

Olardan bende biri var biri yok 
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Bu beyitte “biri var biri yok” kelimelerinin işaretiyle, birinci mısradaki dört harfli “niyâz” kelime-

sinden (nun, ye, elif, ze), sırasıyla bir harf atlanarak “nun ve elif” harflerini alıyoruz. Üç harfli “sabr” ke-

limesinden de (sad, be, re), yine sırasıyla bir harf atlayarak “sad ve re” harflerini alıyoruz. Bunları sıra-

sıyla “nun+elif+sad+re” birleştirdiğimiz zaman, beyitte gizli olan NÂSIR kelimesini buluyoruz. 

 

NASÛH 

Ka„be yüzinde dil budur kaşına secde kıldugı 

Kim ana dâ‟imâ ola savma„a gûşe-i harem 

Bu mu„ammâ beytinde teşbih yoluyla birinci mısradaki “kaş” kelimesi, şekil benzerliğinden do-

layı “nun” harfini vermektedir. İkinci mısradaki “gûşe (köşe)” kelimesinin işaretiyle “savma„a” keli-

mesinin köşesindeki yani başındaki “sad ve vav” harfleri alınıyor. Ayrıca yine "gûşe" kelimesinin işa-

retiyle “harem” kelimesinin başındaki “ha” harfi de alınıyor. Bu harfler sırayla “nun+sad+vav+ha” 

birleştirilince beyitte matlub olan NASÛH ismi ortaya çıkıyor. 

 

MESÎH 

Yüzi mahv oldı şems-i tâbânum 

On sekiz yaşına çün irdi o mâh 

“Yüzi mahv oldı” sözlerinin işaretiyle “şems” kelimesinin yüzünü yani ilk harfini kaldırıyoruz, 

“mes (mim+sin)” kalıyor. “On sekiz yaşına çün irdi” sözlerinin işaretiyle “10” sayısının ebcedde kar-

şıyığı olan “ye” harfini ve “8” sayısının ebcedde karşılığı olan “ha” harfini alıyoruz, bunların başına 

“mes” kelimesini getiriyoruz, “mim+sin+ye+ha” = MESÎH ismi ortaya çıkıyor. 

 

SĠNAN 

Göstereydi ger la„lini ol şîrîn-dehen 

Diş ururdum aña ben niteki nâna ac olan 

“Diş” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “sin” kelimesidir. Ayrıca mu„ammâ çözümünde teşbih yo-

luyla “diş”, “sin” harfine benzetilir. “Diş ururdum nâna” sözlerinin işaretiyle “diş” anlamına gelen 

“sin” kelimesini yani “sin” harfini “nân (ekmek)” kelimesine ekliyoruz, “sin+nun+elif+nun” = 

SİNÂN ismine ulaşıyoruz. 

 

ZEKÎ 

Nâ‟il-i sıhhat olurdı gayrı cân-ı nâ-tüvân 

Alsalar a„zâ-yı regden bir iki üç katre kan 

Burada üzerinde işlem yapılacak kelime “reg (re+kef)”dir. Mu„ammâ çözümünde “katre” keli-

mesi noktayı ifade eder. “Bir iki üç katre kan” ibaresinin işaretiyle “re” harfinin üzerine nokta koyu-

yoruz, “ze” oluyor. İki noktalı harften kasıt “ye” harfidir, “kef” harfinin arkasına “ye” harfi ekliyoruz. 

“Ze” harfi için bir, “ye” harfi için ise iki nokta aldık, dolayısıyla ikinci mısrada işaret edildiği gibi top-

lamda üç nokta alındı. Bu durumda “ze+kef+ye” = ZEKÎ ismini elde ettik. 

 

HAMDÎ 

Rûy-ı habîbe medd-i nazar eyle bul safâ 

Elbet netîce yâr olur o dil-rübâ saña 

“Rûy-ı habîb”, “habîb” kelimesinin ilk harfi olan “ha”dır. Bunu alıyoruz. “Med (mim ve dal)” 

kelimesini de alıyoruz. “Yâr olur” ifadesinin işaretiyle “yâr” kelimesinin başındaki “ye” harfini de 

alıyor ve bunları birbirine ekliyoruz “ha+mim+dal+ye” = HAMDÎ ismi ortaya çıkıyor. 

 

KEMÂL ve GÜLÂB 

Miyân-ı gülde âb olsa hüveydâ 

Olurdı iki ism-i hûb u a„lâ 

Bu mu„ammâda iki ismin bulunması istenmektedir. Su anlamına gelen Farsça “âb” kelimesinin 

Arapçası “mâ”dır. “Gül” kelimesinin ortasına “mâ” kelimesini ekleyince “kef+mim+elif+lam” = 
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KEMÂL olur. Yine “gül” kelimesinin arkasına “âb” kelimesi eklenince “kef+lam+elif+be” = GÜLÂB 

olur. 

 

SÂLĠH 

Halâs olur dil-i „âşık kederden 

Tekellümle güher-rîz olsa cânân 

“Güher-rîz” sözünün işaretiyle “halâs” kelimesinin başındaki “hı” harfinin noktasını kaldırıyoruz 

“ha” harfi oluyor. “Dil” kelimesinin işaretiyle ki mu„ammâ çözümünde “dil” kelimesi kalb yapılaca-

ğına yani kelimenin ters çevrileceğine işaret eder, “halâs” kelimesini ters çeviriyoruz 

“sad+elif+lam+ha” = SÂLİH ismi ortaya çıkıyor. 

 

YAHYÂ 

İsminüñ dört harfi var anuñ üçidür rûy-ı yâr 

Birisi rûy-ı habîb olursa anuñ vechi var 

“Rûy-ı yâr” kelimelerinin içinden üç harf alınır ki bunların birisi “rûy” kelimesindeki “ye” harfi, 

diğer ikisi “yâr” kelimesindeki “ye ve elif” harfleridir. “Habîb” kelimesinin rûyu (yüzü) yani ilk harfi 

“ha”dır. Bu harfleri bir araya getirdiğimizde “ye+ha+ye+elif”, ilk mısrada işaret edildiği gibi dört 

harfli olan YAHYÂ ismi elde edilir. 

 

„ÖMER 

Sorarsan nâmını şâh-ı zemînün 

Yarım taş ur gözine müdde„înün 

Taş “mermer”dir. Yarım taş “mer”dir. Göz teşbih yoluyla ayn harfine benzetilir, aynı zamanda 

Arapça göz “ayn” demektir. “Ayn+mer = ÖMER ortaya çıkar. 

 

ÖMER 

Yarım taş üstine bir göz komuşlar 

Anı bir dilberüñ adı dimişler 

"Taş" kelimesinin eşanlamlısı "mermer" kelimesidir. "Yarım taş"tan murad "yarım mermer", ya-

ni "mermer" kelimesinin yarısı olan "mer" lafzıdır. "Göz" kelimesi mu„ammâ çözümünde teşbih yo-

luyla "ayn" harfini vermektedir. "Mer" lafzının üzerine "ayn" harfini getirdiğimzde “ayn+mim+re” = 

ÖMER ismi ortaya çıkar. 

 

BEKĠR 

İki ile iki yüz arasına 

Seni ko ad ola cân pâresine 

Ebcedde iki sayısının karşılığı “be” harfidir. İki yüz sayısının karşılığı da “re” harfidir. Türkçe 

“sen” kelimesinin Arapçası “ke” yani “kef” harfidir. Bu şekilde “be+kef+re” = BEKİR olur. 

 

SĠNÂN 

Ko etmek üstine bir pâre balı 

Biline bu mu„ammânuñ hayâli 

Ekmek kelimesinin Farsçası “nân”dır. Bal kelimesinin Arapçası “asel”dir. Bal‟ın yani “Asel” ke-

limesinin bir parçası yani ortasındaki harf “sin”dir. “Sin+nân” = SİNÂN olur. 

 

SĠNÂN 

 „Arz-ı dîdâr eyleyince âfitâba karşu yâr 

Buldı cânânuñ yanında mihr-i enver iştihâr 

“Cânân” kelimesinin yanı yani bir tarafı “nân” kelimesidir. Farsça “âfitâb” kelimesinin Arapça 

eşanlımlısı “şems”tir. Şems kelimesinin mu„ammâ çözümünde simgesi “sin” harfidir. Bu “sin” harfini 

“nân” kelimesine ekliyoruz, “sin+nun+elif+nun” = SİNÂN ismi ortaya çıkıyor. 
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SĠNÂN 

Hezâruñ cem„ini dagıtdı gerdûn 

Olur şimdi ser-encâmı diger-gûn 

“Hezâr” Farsça “bülbül” demektir, Arapçası “andelîb”dir. “Hezârun cem„i” sözlerinin işaretiyle 

“andelîb” kelimesinin çoğulu olan “anâdil” kelimesini buluyoruz. Birinci mısranın işaretiyle “anâdil” 

kelimesini dağıtıyoruz ve içinden “nâ (nun+elif)” kısmını alıyoruz, “âdil” kelimesi kalıyor. “Âdil” de-

nince akla pâdişah yani sultan gelir. “Gerdûn” yani felekteki sultan ise dördüncü katta olan ve diğer 

gezegenlerin sultanı olan güneştir ki Arapçası “şems”tir. “Şems” kelimesinin mu„ammâ çözümünde 

sembolü kelimenin sonunda olan “sin (sin+nun)” harfidir. Bu “sin+nun” harflerinin arasına daha önce 

bulduğumuz “nâ” kelimesini “diger-gûn” lafzının işaretiyle ters çevirerek “ân” şekline getirip ekliyo-

ruz, “sin+nun+elif+nun” = SİNÂN ismini buluyoruz. 

 

HÜSEYN 

Sorarsan bana ism-i nâzenîni 

Çıkar hamsîn içinden erba„îni 

Hamsîn ve Erba„în mevsim terimleridir. Hamsîn elli günü, Erba„în de kırk günü ifade etmektedir. 

Beytin anlamından yola çıkarak "Hamsîn" kelimesinden "Erba„în"i yani "kırk"ı çıkarmamız istenmek-

tedir. "Kırk" sayısının ebceddeki karşılığı "mim" harfidir. "Hamsîn" kelimesinden "mim" harfini çı-

kardığımızda “hı+sin+ye+nun”. Tashif kuralına göre "hı" harfinin noktası kaldırılır ve bulunması iste-

nen isim olan “ha+sin+ye+nun” = HÜSEYN ismi ortaya çıkar. 

 

CÜNEYD 

Dedenüñ beline sokunca düdük 

Anı bir dilberün adına didük 

Dede kelimesinin Arapçası “ced”dir. Düdük kelimesinin Farsçası “ney”dir. Bel, orta demektir. 

Ced kelimesini oluşturan “cim ve dal” harflerinin ortasına “ney” kelimesi yerleştirilince 

“cim+ney+dal” CÜNEYD ismi ortaya çıkar. 

 

„OSMÂN 

Nâm-ı yârün harfi beşdür ey azîz 

Kaldurunca birini kalur sekiz 

Osmân kelimesi beş harften oluşuyor: “Ayn, se, mim, elif, nun”. Bu beş harften birini yani ilk 

harfi olan “ayn” harfini kaldırınca “se, mim, elif, nun” kalır. Bu harfler de Arapça “semân” kelimesini 

oluşturur ki “semân” Arapçada “sekiz” demektir. Böylece ilk harfi kaldırılınca “sekiz” anlamına gelen 

bir kelime kaldığına göre bu isim OSMÂN‟dır. 

 

SÂLĠH 

Çevir endâmıñı sûzişdedir tâb-ı cemâliñden 

Halâs it ey perî-rû „âşıkı sevdâ-yı hâliñden 

“Çevir” sözünün işaretiyle “halâs” kelimesini ters çeviriyoruz, “sâlah (hı ile)” şekline giriyor. 

Mu„ammâ çözümünde “yüzdeki ben” anlamına gelen “hâl” kelimesi noktayı ifade eder. “Halâs it” yani 

“kurtar” sözlerinin işaretiyle daha önce elde ettiğimiz “sâlah (hı ile)” kelimesindeki “hı” harfinden nok-

tayı kaldırıyoruz, “ha” harfine dönüşüyor. Bu şekilde “sad+elif+lam+ha” = SÂLİH ismi ortaya çıkıyor. 

 

NÛH 

Şol kişi kim sımadı tevbesini 

Görmemişdür o çeşm-i dildârı (Emrî) 

Bu mu„ammâ beytinin çüzümünde ilk planda telmîh kuralı uygulanır. Birinci mısrada "Tûbû 

ilallâhi tevbeten nasûhâ (Bir daha tevbenizi bozmayacak şekilde (nasûh bir tevbe ile) Allâh'a tevbe 

ediniz)" ayetinden mülhem olarak yani bir nevi manevi iktibasla "tevbesini bozmayan kişi"den 

"nasûh" lafzı kastedilmektedir. İkinci mısrada geçen "çeşm (göz)" kelimesi teşbih yoluyla "sad" harfi-
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ne benzetilmektedir. İkinci mısranın anlamından yola çıkarak "Nasûh" kelimesinin içindeki "sad" har-

fi görülmeyince yani kaldırılınca istihrâcı istenen “n+vav+ha” = NÛH kelimesi bulunmaktadır. 

 

MUHAMMED 

Midâdıñ nâmını terk it dehenden 

Neheng-i hâmeyi kurtar mihenden 

Birinci mısradaki sözlerin işaretiyle “nâm (isim)” kelimesinin eşanlamlısı olan “ad” kelimesini 

“midâd” kelimesinden çıkarıyoruz, “med” kalıyor. İkinci mısradaki sözlerin işaretiyle “mihen” keli-

mesinden “neheng” kelimesinin başında bulunan harfi yani “nun” harfini kaldırıyoruz, “mih 

(mim+ha)” kalıyor. Bunları birleştiriyoruz, “mim+ha+mim+dal” = MUHAMMED ismi çıkıyor. 

 

ĠBRÂHÎM 

Katı nâzük mizâcı var habîbün 

Bulutdan nem kapar âh itdügümce 

Bulut kelimesinin Farsçası “ebr”dir. Nem kelimesini tashif kuralına göre “yem” şekline dönüştü-

rüyoruz. Bu üç kelimeyi “ebr+âh+yem” şeklinde birbirine ekliyoruz; “elif+be+re+elif+he+ye+mim” = 

İBRÂHÎM ismi ortaya çıkıyor. 

 

„ALÎ 

Sipihri nakş-ı çeşm-i i„tibâr it 

Hayâl-i inkılâb-ı rûzgâr it 

Farsça “çeşm”, “göz” demektir. “Göz” kelimesinin arapça karşılığı, aynı zamanda “göz” kelime-

sinin teşbih yoluyla benzeri “ayn” harfidir. Bunu bir tarafa alıyoruz. “İnkılâb-ı rûzgâr” sözlerinin işa-

retiyle “rüzgâr” kelimesinin Türkçesi olan “yel” kelimesini ters çevriyoruz, “lî” oluyor. “Ayn” harfini 

“lî”nin üzerine ekliyoruz, “ayn+lam+ye” = ALÎ ismi çıkıyor. 

 

RÂġĠD 

Seri tutmaz sallanur mürşid-i kâmil dâ‟imâ 

Kalbine bir nîze sokmuş nedir aslı bilmedim 

“Seri tutmaz sallanur” sözlerinin işaretiyle “mürşid” kelimesinin başı yani ilk harfi olan “mim” 

düşer, “reşd” kalır. “Kalbine bir nîze sokmuş” sözlerinin yardımıyla “nîze (mızrak)” kelimesinin teş-

bih yoluyla benzeri olan “elif” harfini daha önce elde ettiğimiz “reşd” kelimesinin içine yerleştiriyo-

ruz, “re+elif-şın+dal” = RÂŞİD ismini buluyoruz. 

(Mürşid'in başı sallanır, yani baş harfi olan mim düşer, reşd kalır; reşd'in kalbine yani ortasına 

nîze yani elif sokulunca Râşid olur.) 

 

TEVFÎK 

Kısmetim böyle imiş anıñ için mebhûtum 

Taşdı zarfı yine zîr ü zeber oldı kûtum 

“Zarf” kelimesinin anlamı “içinde” demektir. “İçinde” kelimesini veren edat Arapça “fî”dir. “Zîr 

ü zeber oldı kûtum” sözlerinin işaretiyle “kût” kelimesini ters çeviriyoruz, “tevk (te+vav+kaf)” olu-

yor. “Tevk” kelimesinin içerisine “fî” edatını yerleştiriyoruz, “te+vav+fe+ye+kaf” = TEVFÎK ismi or-

taya çıkıyor. 

 

TEVFÎK 

Refîkiñ ser fedâ itse reh-i gamda saña bî-şek 

Fedâ ol aña sen de tevsen-i nefsiñ seriñe çek 

“Refîkin ser fedâ etse” sözlerinin işaretiyle “refîk” kelimesinin başındaki “re” harfini kaldırıyo-

ruz, “fîk” kalıyor. “Tevsen-i nefsin serine çek” sözlerinin işaretiyle “tevsen” kelimesinin baş kısmı 

olan “tev (te+vav)”i alıyoruz ve “fîk”in başına ekliyoruz, “te+vav+fe+ye+kaf” = TEVFÎK ismini bu-

luyoruz. 
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TEVFÎK 

Geçüp serden refîk-i sıdk olur ey sâlik-i merdüm 

Kopar bir gül riyâz-ı nüzhet-âbâd-ı tevekkülden 

“Geçüp serden refîk-i sıdk” sözlerinin işaretiyle “refîk” kelimesinin başındaki “re” harfini kaldı-

rıyoruz, “fîk” kalıyor. “Kopar bir gül” sözlerinin işaretiyle “tevekkül” kelimesinin son kısmı olan ve 

“gül” olarak da okunan “kül” kısmını kaldırıyoruz, “tev” kalıyor. Bu “tev” kısmını “fîk” kısmının 

üzerine ekliyoruz, “te+vav+fe+ye+kaf” = TEVFÎK ismini elde ediyoruz. 

 

DERVÎġ 

Çün be-tâbem rûy-ı ez-düşnâm-ı yâr 

„Âlemî-râ rûy-ı der düşnâm-ı ûst 

“Rûy” kelimesi “re+vav+ye” harflerinden oluşmaktadır. İkinci mısradaki kelimelerin işaretiyle 

“düşnâm” kelimesinden “düş (dal+şın)” kısmı alınır. Daha önce elde ettiğimiz “rûy (re+vav+ye)”, 

“düş” kelimesinin arasına yerleştirilir, “dal+re+vav+ye+şın” = DERVÎŞ kelimesi ortaya çıkar. 

 

SA„ÎD 

Gâyet-i mihr ile ol „işve-gerüñ „ahdinde 

Şevk-i dil oldı dü-bâlâ ne mahabbetdür bu 

“Mihr” Farsça “güneş” demektir. Güneş kelimesinin Arapçası “şems”tir. “Şems” kelimesinin 

mu„ammâda sembolü sonundaki “sin” harfidir. Bu harfi bir kenara alıyoruz. “Şevk-i dil oldı dü-bâlâ” 

yani gönül coşkusu kat kat arttı” sözleri bayramı ifade eder. “Bayram” kelimesinin Arapçası “îd”dir. 

Daha önce elde ettiğimiz “sin” harfini “îd”in üzerine ekliyoruz “sin+ayn+dal” = SA„ÎD ismi ortaya 

çıkıyor. 

 

SULTÂN 

Lutf-ı bî-pâyânı ârâm-ı derûn-ı kalb-i nâs 

Râhat-efzâ-yı cihândır „adl ü dâd-ı evferi 

“Lutf-ı bî-pâyân” son harfi olmayan “lutf” kelimesi demektir ki “lutf” kelimesinden son harfini 

yani “fe” harfini kaldırıyoruz, “lut (lam+tı)” kalıyor. “Kalb-i nâs”, “nâs” kelimesinin ters çevrileceğini 

ifade eder. Bu durumda “nâs” kelimesini ters çevrinice “sân (sin+elif+nun)” kalıyor. “Sân” kelimesi-

nin ortasına “lut (lam+tı)” kelimesini yerleştiriyoruz, “sin+lam+tı+elif+nun” = SULTÂN kelimesi or-

taya çıkıyor. 

 

VEHBÎ 

Gûşe-i ebrûsın ol meh bir tarafdan gösterüp 

Hem yine îmâ idermiş lâ deyu ebrûları 

“Gûşe-i ebrû” yani “ebrû” kelimesinin köşesi “vav” harfidir. Bunu alıyoruz. “Meh” kelimesinin 

bir tarafı “he” harfidir, onu da alıyoruz. Olumsuzluk ifade eden Arapça “lâ” kelimesinin Farsçası “bî 

(be+ye)”dir. Bunları bir araya getiriyoruz “vav+he+be+ye” = VEHBÎ ismi ortaya çıkıyor. 

 

FAHRÜDDÎN 

Zîr-i zülfinde görüp „aks-i ruh-ı cânânı 

Dil-şikest oldı emel hıfz-ı Hudâ'da ola dîn 

“Zîr-i zülf” yani zülfün altı yani “zülf” kelimesinin son harfi “fe”dir. “Fe” harfini bir kenara bı-

rakıyoruz. “Ruh (re+hı)” kelimesini “aks” kelimesinin işaretiyle ters çevriyoruz “hur (hı+re)” şekline 

dönüşüyor. “Dil-şikest oldı emel” sözlerinin işaretiyle “emel” kelimesinin ortasındaki “mim” harfini 

kaldırıyoruz, “elif+lam” yani “el” kalıyor ki bu aynı zamanda lâm-ı ta„rîfdir. Beytin sonundaki “dîn” 

kelimesini alıyoruz, ve daha önce elde ettiklerimizi bu “dîn” kelimesine ekliyoruz. Bu şekilde 

“fe+hı+r+elif+lam+dal+ye+nun” = FAHRÜDDÎN ismini buluyoruz. 
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HÜSÂM 

Kılup magribde zülfeynüñ hayâlin 

Ferâmûş eyledim kaddiyle hâlin 

“Magrib” kelimesinin Türkçe eşanlamılısı “ahşâm (hı‟lı)” kelimesidir. “Kad” yani boy teşbih yo-

luyla “elif” harfine benzetilir, “hâl” yani yüzdeki ben ise mu„ammâ çözümünde yine teşbih yoluyla 

“nokta”ya benzetilir. İkinci mısranın işaretiyle “ferâmûş eyledim kaddiyle hâlin (boyunu ve benini 

unuttum)”, “ahşâm” kelimesinin başındaki “elif” harfini ayrıca “hı” ve “şın” harflerinin noktalarını 

unutuyor yani kaldırıyoruz, böylece “hı” harfi “ha” harfine, “şın” harfi de “sin” harfine dönüşüyor, 

“ha+sin+elif+mim” = HÜSÂM ismini buluyoruz. 

 

RECEB 

Ser-be-ser oldı cihân dîde-i gam-dîdeme târ 

Sîne-i dilde karâr eyleyicek zülf-i nigâr 

Farsça “sîne” kelimesinin yine Farsça eşanlımlısı “ber” kelimesidir. İkinci mısradaki “dil” keli-

mesinin eşanlamlısı “kalb” kelimesidir. Eğer mu„ammâ beytinde “dil, gönül, kalb vb.” kelimeler ge-

çerse bir kelimenin ters çevrileceğine işarettir, buradaki ilgili kelime bulduğumuz “ber” kelimesidir. 

“Ber” kelimesini ters çevirince “reb” kelimesi çıkar. Mu„ammâ çözümünde teşbih yoluyla “zülf” ke-

limesi “cim” harfine benzetilir. Bulduğumuz bu “cim” harfini daha önce bulduğumuz “reb” kelimesi-

nin içerisine yerleştiriyoruz, “re+cim+be” = RECEB ismi çıkıyor. 

 

RECEB 

Tolardı dür-i ma„nâ ile sâhil-i „âlem 

Mânend-i bahır olsa göñül şevk ile pür-cûş 

Eğer mu„ammâ beytinde “dil, gönül, kalb vb.” kelimeler geçerse bir kelimenin ters çevrileceğine 

işarettir. Beyitte geçen “gönül” kelimesinin işaretiyle “bahr” kelimesini ters çeviriyoruz “rahb (re-ha-

be)” oluyor. Mu„ammâ çözümünde “dür (inci)” kelimesi noktayı ifade eder. İşte bu “dür” kelimesinin 

işaretiyle “rahb” kelimesinin ortasındaki “ha” harfinin altına bir nokta koyuyor yani tashîf kuralını iş-

letiyoruz, “ha” harfi “cim” harfine dönüşüyor. Böylece bulunması istenilen “re-cim+be” = RECEB 

ismine ulaşıyoruz. 

 

RECEB ve ÎSÂ 

Sadr-ı dilde rûy-ı cânânım olunca cilve-ger 

Çeşm-i bî-had gördi ol mâhı vü oldı hîre-ver 

“Göğüs” anlamına gelen Arapça “sadr” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “ber”dir. Bu “ber” keli-

mesi beyitte geçen “dil” kelimesinin işaretiyle ters çevrilir ve “reb” şekline girer. “Rûy-ı cânân”, 

“cânân” kelimesinin baş harfi demektir ki bu “cim” harfidir. Bu “cim” harfini daha önce bulduğumuz 

“reb” kelimesinin içerisine yerleştiriyoruz, “re+cim+be” = RECEB ismi ortaya çıkıyor. 

“Çeşm (göz)” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn” kelimesidir. “Çeşm-i bî-had” sözlerinin işa-

retiyle “ayn” kelimesinin sonundaki “nun” harfini kaldırıyoruz, “ayın+ye” kalıyor. “Mâh” yani “ay” 

mu„ammâ çözümünde otuz gün demektir yani 30 sayısını ifade eder. 30 sayısının Farsçası “sî”dir. Bu 

“sî” kelimesini daha önce bulduğumuz “ayın+ye” harflerinin sonuna ekliyoruz, “ayn+ye+sin+ye” = 

ÎSÂ ismi ortaya çıkıyor. 

 

ÖMER ve OSMÂN 

Saña beñzer mi deyü her birisi 

Rûz u şeb dil düşüp bu ümmîde 

 

Başdan ayaga bakdı iki gözüm 

Ser-i mâh ile pây-ı hurşîde 

İkinci beyitteki ifadeyle “iki göz”den maksad göz kelimesinin Arapça‟daki karşılığı olan “ayn” 

harfidir. Farsça “mâh” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “kamer” kelimesidir. “Başdan ayağa” sözlerin-
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deki “başdan” kelimesinin işaretiyle ve “ser-i mâh” tamlamasının ifadesiyle “kamer” kelimesinin ba-

şındaki “kaf” hafini kaldırıp yerine daha önce bulduğumuz “ayn” harfini koyuyoruz, “ayn+mim+re” = 

ÖMER ismi ortaya çıkıyor. 

Farsça “hurşîd” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “yûh (ye+vav+ha)”dur. “Pây-ı hurşîd” tamlama-

sının işaretiyle “yûh” kelimesinin son harfi olan “ha” harfini alıyoruz. “Ha” harfinin ebceddeki sayı 

değeri sekiz‟dir. “Sekiz”in Arapçası “semân”dır. Daha önce bulduğumuz iki “ayn” harfinden ikincisi-

ni de “semân” kelimesinin başına ekliyoruz, “ayn+se+mim+elif+nun” = OSMÂN ismi ortaya çıkıyor. 

 

RAHMÎ 

Hasret-i la„lüñ gamıyla bâdenüñ ey gonca-fem 

Göñli elden gidicek mey görüp itdi def„-i gam 

Farsça “bâde” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “râh (ha‟lı)” kelimesidir. “Göñli elden gidicek” 

sözlerinin işaretiyle “râh” kelimesinin gönlü yani ortadaki harfi kaldırılır, “rah” olur. “Mey görüp” 

sözlerinin işaretiyle “mey” kelimesini “rah” kelimesinin sonuna ekliyoruz, re+ha+mim+ye” = 

RAHMÎ ismini buluyoruz. 

 

NEF„Î 

Hâsid'üñ bagrını kan eyleyicek reşk ü hased 

Dikdi fenn-i dilime dîde-i bî-haddi „adû 

İkinci mısradaki “dil” kelimesinin işaretiyle “fen” kelimesi ters çevrilir ve “nef” elde edilir. Fars-

ça göz anlamına gelen “dîde” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn”dır. “Bî-had” sözünün işaretiyle 

bu “ayn” kelimesinin son harfi olan “nun” kaldırılır ve “ayn+ye” kalır. Bulduğumuz bu harfler “nef” 

kelimesine eklenince “nun+fe+ayn+ye” = NEF„Î ismi ortaya çıkar. 

 

RÜSTEM 

Yâr olur sanma saña ey göñül ol gonca femi 

Kendüsi gibi iki yüzlüdür anuñ sitemi 

Ebced hesabında 200 sayısının karşılığı “re” harfidir. Bu “re” harfini ikinci mısranın sonundaki 

“sitem” kelimesine ekliyoruz, “re+sin+te+mim” = RÜSTEM ismi ortaya çıkıyor. 

 

HALÎL 

Dâne-i hardal kadar gelmezdi çeşmine cihân 

Bâde-i bî-hürmeti görse kaçan ol pehlevân 

“Bâde-i bî-hürmet” yani haram olmayan şarap “sirke”dir. Farsça olan “sirke” kelimesinin Arapça 

eşanlamlısı “hall (hı‟lı)”dir. Farsça olan “pehlevân” kelimesinin yine Farsça eşanlamlısı “yel” kelimesi-

dir. Bulduğumuz bu kelimeleri “hal+yel” birleştiriyoruz, “hı+lam+ye+lam” = HALÎL ismini buluyoruz. 

 

LATÎF 

İsteseñ ol nev-resiñ ismin diyüvirem saña 

Eyleyüp lutfuñ mükemmel iki pul virgil baña 

Mu„ammâ çözümünde “pul” kelimesi noktayı ifade eder. “İki pul virgil bana” sözlerinin işaretiy-

le iki nokta alıyoruz ki iki nokta “ye” harfini ifade eder. Bu “ye” harfini “lutf” kelimesinin içine yer-

leştiriyoruz, “lam+tı+ye+fe” = LATÎF ismi ortaya çıkıyor. 

 

AHMED 

Bu Ni„metî-i hasteye itseñ tabîbim bir nazar 

Nakş-ı ham-ı zülfüñ olur derd-i dilinde cilve-ger 

Eğer bir mu„ammâ beytinde “nakş” kelimesi geçerse “nakş”ın bağlı olduğu kelimenin noktalarının 

kaldırılacağına işaret eder. Bu durumda “nakş-ı ham” sözlerinden yola çıkarak “ham (hı‟lı)” kelimesinin 

başındaki “hı” harfinin noktasını kaldırıyoruz “ham (ha‟lı)” şekline dönüşüyor. “Farsça “derd” kelimesi-

nin Arapça eşanlamlısı “da„ (dal+elif)” kelimesidir. İkinci mısrada geçen “dil” kelimesinin işaretiyle 
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“da„” kelimesi ters çevrilir, “ed (elif+dal” olur. Bulduğumuz bu “ed” kelimesinin içerisine daha önce el-

de ettğimiz “ham” kelimesini ekliyorz, “elif+ha+mim+dal” = AHMED ismine ulaşıyoruz. 

 

KÂSIM 

Görüben hüsn-i dil-âvîzini bu rütbede çâk 

Bileyim nâmımı dirseñ tutagör sâk mesâk 

Mu„ammâ çözüm kurallarına göre eğer bir beyitte “dil (kalb)” veya eşanlamlısı kelimelerden biri 

göçerse o beyitte bir kelimenin ters çevrileceğine işaret eder. Bu beyitte ters çevrilmesi yani kalb ya-

pılması istenen kelime “mesâk (mim+sin+elif+kaf)” kelimesidir. Bu kelimeyi ters çevirince 

“kaf+elif+sin+mim” = KÂSIM ismi ortaya çıkıyor. (Mesâ¨ kelimesi ters çevrlince Kâsım olur) 

 

YÛNUS 

Görmege kâni„ iken hafta bir ol mâh-ı nevi 

Velî ber-„aks olup ismi gibi oldı senevî 

“Ber-aks olup” sözlerinin işaretiyle “senevî (sin, nun, vav, ye)” kelimesini ters çeviriyoruz, 

“ye+vav+nun+sin” = YÛNUS ismi ortaya çıkıyor. 

 

YÛNUS 

Bu sûret ile sen dönüben mâha nazar kıl 

Tâ bile ki yirüñ dahi şems ü kameri var 

Bu beyitte "sûret" kelimesi bir kelimenin tashif edileceğine işaret eder. Tashif edilecek kelime 

beytin başındaki "Bu" kelimesidir. "Bu" kelimesi tashif edilerek yani kelimedeki "be" harfi "ye" har-

fine çevrilerek "yû" şekli elde edilir. "Sen dönüben" kelimesi bir kelimenin kalb edileceğine yani ters 

çevrileceğine işaret eder. Kalb edilecek bu kelime ise "sen" kelimesidir. "Sen" kelimesini ters çevirdi-

ğimizde "nes" olur. Bu şekilde bulduğumuz kelimeleri ardarda ekleyince “ye+vav+nun+sin” = 

YÛNUS ismi bulunur. 

 

ÇELEBÎ 

Kıldı göñlüm zülf-i pür-çîniñde mesken ey cüvân 

Bülbül-i nâlâna oldı çîn-i bî-had âşiyân 

Mu„ammâ çözümünde “aşiyân” kelimesi bir kelimenin ortasını ifade eder. “Âşiyân” kelimesinin 

ifadesiyle “bülbül (be+lam+be+lam)” kelimesinin ortasında olan “lam ve be” harfleri kaldırılıyor ve 

“bel (be+lam)” kelimesi elde ediliyor. Birinci mısradaki “gönül (kalb)” kelimesinin işaretiyle bu “bel” 

kelimesi kalb ediliyor yani ters çevriliyor böylece “leb (lam+be)” kelimesi elde ediliyor. “Çîn-i bî-

had” sözlerinin ifadesiyle “çîn (çe+ye+nun)” kelimesinin son harfi olan “nun” harfi kaldırıyor, “çim 

ve ye” harfleri kalıyor. Bulduğumuz bu “çim ve ye” harflerinin ortasına daha önce bulduğumuz “leb 

(lam+be)” kelimesini ekliyoruz, “çim+lam+be+ye” = ÇELEBÎ ismine ulaşıyoruz. 

 

ġEMS 

Zâhidâ jeng-i garazdan dili sâf eyle hemîn 

Hâşimî kalbini gör tutma „adâvet miskîn 

Mu„ammâ çözümünde “kalb” kelimesi bir kelimenin ortasındaki harfi ifade eder. “Hâşimî kalbi-

ni gör” sözlerinin işaretiyle Hâşimî” kelimesinin ortasındaki “şın” harfini alıp bir kenara bırakıyoruz. 

“Jeng-i garazdan dili sâf eyle” ve “tutma adâvet miskîn” sözlerinin işaretiyle ki “ey miskîn düşmanlık 

yani kin tutma” demektir, “miskîn” kelimesinin sonundaki “kîn” kelimesini kaldırıyoruz, “mis 

(mim+sin)” kelimesi kalıyor. Daha önce bulduğumuz “şın” harfini “mis (mim+sin)” kelimesinin üze-

rine ekliyoruz, “şın+mim+sin” = ŞEMS ismi ortaya çıkıyor. 

 

„ALÎ 

„Uşşâka yâr kılsa nola ziyâde meyli 

Dâ‟im efendiniñ çün olur „ibâda meyli 
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Bu mu„ammâda ilk olarak “tahlîl” kuralı uygulanır. “Meyli (mim+ye+lam+ye)” kelimesi tahlîl edi-

lerek “mey+li” şekline dönüştürülür. Buradan “li (lam+ye)” alınır, bir kenara bırakılır. Diğer kısmı 

“mey” kelimesidir. “Şarap” anlamına gelen Farsça “mey” kelimesinin yine Farsça eşanlamlısı “bâde” 

kelimesidir. “Efendiniñ çün olur „ibâda meyli” ibaresinin işaretiyle “ibâda (ayn+be+elif+dal+he)” keli-

mesi içinde bulunan “bâde” kelimesinin yerine daha önce bulduğumuz “lî” kelimesinin getirileceğine 

işaret edilir. Bu şekilde “ibâda (ayn+be+elif+dal+he)” kelimesinden “bâde (be+elif+dal+he)” kelimesini 

kaldırıp yerine “lî” kelimesini koyunca “ayn+lam+ye” = bulunması istenen ALÎ kelimesine ulaşılır. 

 

„ALÎ 

Mest-i „aşk olsa „aceb mi dil-i zâr 

Görinür çeşmime her dem leb-i yâr 

“Göz” anlamına gelen Farsça “çeşm” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn” kelimesi yani diğer 

bir deyişle “ayn” harfidir, bu “ayn” harfini bir kenara alıyoruz. “Tahlîl” kuralına göre “leb (lam+be)” 

kelimesini tahlîl ediyor yani ikiye bölüyoruz, “lam ve be” şeklinde iki harfe dönüşüyor. Buradan da 

“lam” harfini alıp bir kenara bırakıyoruz. Mu„ammâ çözümünde “leb (dudak)” kelimesi bir kelimenin 

ilk harfini ifade eder. “Leb-i yâr”, “yâr” kelimesinin ilk harfi demektir ki bu “ye” harfidir. Bulduğu-

muz bu “ye” harfini daha önce bulduğumuz “ayn ve lam” harflerine ekliyoruz, “ayn+lam+ye” = ALÎ 

ismine ulaşıyoruz. 

 

„ALÎ 

Görse her sâhib-nazar mâh-ı cemâliñ dem-be-dem 

Hâşimî-veş göñlini eyler hebâ ey gonca-fem 

Bu mu„ammâ beytinde “görme, görüş sahibi” anlamına gelen “sâhib-nazar” sözü kinaye yoluyla 

görme organı olan gözü ifade eder. “Göz” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn” harfidir, ayrıca teşbîh 

yoluyla “göz”, “ayn” harfine benzetilir. Bu “ayn” harfini alıp bir kenara bırakıyoruz. “Mâh”, gökteki 

“ay” anlamına geldiği gibi “30 günlük zamanı” da ifade eder. 30 sayısının ebcedde karşılığı “lam” 

harfidir, bu “lâm” harfini de alıp bir kenara bırakıyoruz. “Dem-be-dem” kelimesi mu„ammâ çözü-

münde bir işlemin tekrar yapılacacağına işarettir. 30 sayısının farsça karşılığı “sî”dir. “Hâşimî” keli-

mesinin gönlü (kalbi) yani ortasındaki harf “şın” harfidir, bu “şın” harfini tashîf ederek yani noktala-

rını kaldırarak “sin” harfine dönüştürüyoruz. “Iskât-ı mislî” kuralına göre “sî (sin+ye)” kelimesinden 

“sin” harfini düşürüyoruz, sadece “ye” harfi kalıyor. Bu “ye” harfini daha önce bulduğumuz “ayn ve 

lam” harfine ekliyoruz, “ayn+lam+ye” = ALÎ ismine ulaşıyoruz. 

 

„AYÂNÎ ve GINÂYÎ 

Bir gün ola ki ide dehr-i denî 

Hem-çü „ankâ-yı lâ-mekân beni 

“Ankâ-yı lâ-mekân” kinaye yoluyla “ankâ-yı bî-kâf” demektir yani “ankâ (ayn+nun+kaf+elif)” 

kelimesinden “kaf” harfinin kaldırılacağı anlamına gelir. Bu durumda “anâ (ayn+nun+elif)” kelimesi 

kalır. “Beni (be+nun+ye)” kelimesi iki cüze tahlîl olunur, “be+ni (be+nun+ye)” şekline dönüşür. Bu-

radan “ni (ne+ye)” alınır ve daha önce bulduğumuz “anâ (ayn+nun+elif)” kelimesinin arkasına eklenir 

ve “ayn+nun+elif+nun+ye” = “İnânî” kelimesi bulunur. Mu„ammâ çözümünde bir beyitte “hem-çü” 

kelimesi geçerse o beyitteki kelime veya kelimelerde yahut işlemler sonucu elde edilen kelime veya 

kelimelerde tashîf yapılacağına işaret eder. Bu durumda “İnânî” kelimesindeki “nun” harfi tashîf edi-

lerek “ye” harfine dönüştürülür ve “ayn+ye+elif+nun+ye” = AYÂNÎ kelimesi ortaya çıkar. Yine 

tashîf kuralına devam edilerek bu defa da “İnânî (ayn+nun+elif+nun+ye)” kelimesindeki “ayn” harfi 

“gayn” harfine, “nun” harfi de “ye” harfine dönüştürülür ve böylece “gayn+nun+elif+ye+ye” = 

GINÂYÎ kelimesine ulaşılır. 

 

ġERÎF 

Tîg-ı cevriyle dirîgâ ol püser 

„Âşıkına hayf ider başın keser 
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Bu mu„ammâda “hayf ider başın keser” sözlerinin ifadesiyle “hayf (ha+ye+fe)” kelimesinin baş 

harfi olan “ha” harfi kesilir yani kaldırılır, “ye+fe” harfleri kalır. “Tahlîl” kuralına göre “keser” keli-

mesi iki cüze ayrılır, “ke+ser” şekline dönüşür, buradan “ser” kısmını alırız ve tashîf kuralına göre 

“ser” kelimesinin başındaki “sin” harfini “şın” harfine dönüştürürüz, bu şekilde “ser” kelimesi “şer” 

şekline dönüşür. Daha önce bulduğumuz “ye+fe” harflerini bu “şer” kelimesinin sonuna yeryeştiririz, 

“şın+re+ye+fe” = ŞERÎF ismini buluruz. 

 

FEHMÎ 

Nâz ile olsañ ser-i kûyuñda cânâ cilve-ger 

Sanuram çarh üzre meh burc-ı şerefde devr ider 

Eski takvim bilgisine göre eskilerin kullandıkları bazı takvim ıstılahları da vardır ki bunlar da 

mu„ammâda kural olarak kullanılmaktadır ve bunların sembolleri genellikle son harfleridir. Meselâ 

“kırân” kelimesinin sembolü “nun” harfi, “nehâr” kelimesinin simgesi “re” harfidir. İşte bu takvim ıs-

tılahlarından birisi de bu beyitte geçen “şeref” kelimesidir. “Şeref” kelimesinin telmih yoluyla simgesi 

sonundaki “fe” harfidir. Mu„ammâ çözümü kurallarından biri olan “tesmiye” kuralına göre “fe” harfi 

“fî” şekline dönüşebilir. Bu “fî” kelimesini alıyoruz. İkinci mısradaki “meh burc-ı şerefde devr ider” 

sözlerinin işaretiyle “meh (mim+he)” kelimesini devr ettiriyoruz yani ters çeviriyoruz, “hem 

(he+mim)” kelimesine dönüşüyor. Bulduğumuz bu “hem” kelimesini daha önce bulduğumuz “fî 

(fe+ye)” kelimesinin ortasına yerleştiriyoruz, “fe+he+mim+ye” = FEHMÎ ismi ortaya çıkıyor. 

 

FEHMÎ 

Mihr-i sitemle yakma gel râh-ı cefâda dem-be-dem 

Hôş geçem benim begim sâye-i devletiñde hem 

Bu mu„ammâda önce “sâye” kelimesi ele alınır. “Gölge” anlamına gelen Farsça “sâye” kelimesi-

nin Arapça eşanlamlısı “fey (fe+ye)” kelimesidir. İkinci mısranın anlamının işaretiyle mısranın so-

nundaki “hem (he+mim)” kelimesi mu„ammâ çözümü kurallarından “te‟lîf-i imtizâcî” kuralına göre 

daha önce bulduğumuz “fey (fe+ye)” kelimesinin içerisine yerleştirilir, “fe+he+mim+ye” = FEHMÎ 

kelimesi elde edilir. 

 

FEHMÎ 

Dirîgâ bilmedi kimse ne sevdâ oldugın serde 

Mukârin olmadı gitdi göñül bir yâr-i hem-derde 

Bu mu„ammâ beytinde “tahlîl” kuralı uygulanır. “Hem-derde” kelimesi üç cüze tahlîl edilir ve 

“hem+der+de” şekline dönüşür. “İçinde” anlamına gelen Farsça “der” kelimesinin Arapça eşanlamlısı 

harf-i cer olan “fî (fe+ye)” kelimesidir. Bunu bir kenara alıyoruz. Tahlîl ettiğimiz kelimedeki son hece 

olan “de” hecesi de Türkçede “içinde” anlamına geliyor. Yani bir kelimenin “fî” kelimesinin içine 

yerleştirilmesi gerektiğini ifade eder. Bu kelime ise tahlîl ettiğimiz kelimedeki ilk hece olan “hem 

(he+mim)” kelimesidir. Bu “hem” kelimesini “fî” kelimesinin içine yerleştiriyoruz, “fe+he+mim+ye” 

= FEHMÎ ismini buluyoruz. 

 

KABÛLÎ 

Talebiñ hîç yabâna gitmez 

Emdirir mey lebini redd itmez 

Bu mu„ammâda “kinâye” kuralı uygulanır. “Redd etmez”, kinâye anlamıyla “kabûl eder” anla-

mındadır. Buradan “kabûl” kelimesini alıyoruz. “Leb” kelimesi bir kelimenin ilk harfini ifade eder, 

“mey lebini” sözlerinin işaretiyle “mey (mim+ye)” kelimesinden “mim” harfini kaldırıyoruz, “ye” 

harfi kalıyor. Elde ettiğimiz bu “ye” harfini daha önce bulduğumuz “kabûl” kelimesinin sonuna ekli-

yoruz, “kaf+be+vav+lam+ye” = KABÛLÎ kelimesini elde ediyoruz. 

 

KEYKUBÂD 

Bakılmaz gâhî ebr-i zülf olur hâ‟il o hurşîde 

Gehî bî-vâsıta olsa olur bî-hod dil ü dîde 
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“Bî-vâsıta” kelimesinin işaretiyle “gehî (kef+he+ye)” kelimesinin ortasındaki “he” harfini kaldı-

rıyoruz, “key (kef+ye)” kelimesi kalıyor. Farsça “dil” kelimesinin Arapça eşanlımlısı “kalb 

(kaf+lam+be)” kelimesidir. “Bî-hod” kelimesinin işaretiyle “kalb” kelimesinin ortasındaki harfi yani 

“lam” harfini kaldırıyoruz, “kab (kaf+be)” kalıyor. “Göz” anlamına gelen “dîde” kelimesi teşbîh yo-

luyla “sad” harfine benzetilir. “Sad” harfi tesmiye ile yani okunuşuyla “sâd (sad+elif+dal)” şekline 

döner. Yine “bî-hod” kelimesinin işaretiyle “sâd (sad+elif+dal)” kelimesinin baş harfi olan “sad” har-

fini kaldırıyoruz, “âd” kelimesi kalıyor. Daha önce bulduklarımızı “key+kab” bu “âd” kelimesine ek-

liyoruz, “kef+ye+kaf+be+elif+dal” = KEYKUBÂD ismi ortaya çıkıyor. 

 

LĠSÂNÎ 

Gün yüzüñ seyr eyleyelden zerre-sân 

Cism ü cân mihriñle oldı lâ-mekân 

Mu„ammâ çözümünde “lâ-mekân” kelimesi geçtiğinde ilgili kelime veya kelimelerin ortasındaki 

harf alınacak demektir. “cism (cim+sin+mim)” kelimesinin ortasındaki harf “sin”dir, “cân 

(cim+elif+nun)” kelimesinin ortasındaki harf “elif”tir. Bunları alıyoruz (sin+elif). “Cism” kelimesinin 

tarafeyni yani baş ve sonundaki harfler “cim ve mim” harfleridir. Bunları “lâ” lafzına tebdîl ediyoruz, 

“lâ” lafzının baş harfi “lam” harfidir, bunu alıp “sin ve elif”e ekliyoruz, “lisâ” oluyor. “Cân-ı lâ-

mekân”ın işaretiyle “cân” kelimesinden “nun” harfini alıyoruz, “lisân” oluyor. “Mihr” kelimesinin 

sembolü “ayn” harfidir, bunun tarafeyni yani “ayn ve ye” harfleri ıskât olununca sadece “ye” harfi ka-

lır. Bunu da “lisân” kelimesine ekliyoruz, “lam+sin+elif+nun+ye” = LİSÂNÎ kelimesini buluyoruz. 

 

LĠSÂNÎ 

Akıtsa mısr-ı cefâda yaşım o Yûsuf-had 

Tenim sefîne olup nehr-i Mısr olur bî-had 

“Sefîne” kelimesi üç cüze tahlîl olunur (se+fî+ne). “Ne” kelimesinin eşanlamlısı “lâ” kelimesi-

dir. “Lâ” kelimesinin içine “sin” harfini koyunca “lisâ” olur. “Nehr-i Mısr olur bî-had” sözlerinin işa-

retiyle telmih yoluyla Mısır‟ın nehri olan “nîl” alınıyor fakat “bî-had” dendiği için “nîl” kelimesinin 

sonundaki “lam” harfi kaldırılıyor “nî” kalıyor. Böylece bulunan harf ve kelimeler birbirine eklenerek 

“lam+sin+elif+nun+ye” = LİSÂNÎ kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

MUHAMMED 

Dökme gel hûn-ı dil-i „uşşâkı cânâ diñle pend 

Yazılur çün hûn-ı dil mahşerde fi„l-i nâ-pesend 

“Kan” anlamına gelen Farsça “hûn” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “dem” kelimesidir. “Dil 

(kalb)” kelimesinin işaretiyle “dem” kelimesini ters çeviriyoruz, “med” oluyoru. Bunu bir kenara alı-

yoruz. “Mahşerde fi„l-i nâ-pesend” kinaye yoluyla “mahşer” kelimesinden beğenilmeyen bir fiil olan 

“şer” kelimesinin kaldırılacağına delalet edir. “Mahşer” kelimesinden “şer” kısmı kaldırılınca “mah 

(mim+ha)” kalır. Bunu daha önce bulduğumuz “med” kelimesine ekleyince “mim+ha+mim+dad” = 

MUHAMMED ismine ulaşırız. 

 

KEMÂL 

Sa„y idüp hıfz-ı lisân eyleñ siz 

Olur abdâl dem-â-dem dilsiz 

Bu mu„ammâ beytinde “dilsiz” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ebkem” kelimesidir. “Ebkem” 

kelimesi iki cüze tahlîl olunur (eb+kem) şeklini alır. İkinci mısranın anlamının işaretiyle “Abdâl 

(elif+be+dal+elif+am)” kelimesinin başı olan “eb” lafzı “kem” lafzına tebdîl ola, demektir. Bu du-

rumda kelime “kemdâl (kef+mim+dal+elif+lam)” şekline girer. Mu„ammâ çözümünde “dil” veya 

“kalb” kelimesi geçince ilgili kelimenin ortası anlaşılır. “Olur abdâl dilsiz” sözlerinin işaretiyle, daha 

önce elde ettiğimiz “kemdâl” kelimesinin tam ortasındaki harf olan “dal” harfini kaldırıyoruz, 

“kef+mim+elif+lam” = KEMÂL ismini buluyoruz. 
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VÂHĠDÎ 

Dilerdi dil şeb-i kadri şükür Hudâ virdi 

Sevâd-ı zülf-i perîşânıña irişdirdi 

“Zülf” kelimesi teşbih yoluyla “cim” harfini verir. “Cim” harfinin ebceddeki değeri “üç 

(elif+vav+çim)”tür. Bu kelimeyi “dil” kelimesinin işaretiyle kalb-i ba„z yapıyor yani harflerinin yerini 

değiştiriyoruz, “vâc (vav+elif+çim)” şekline dönüşüyor. “Vâc” kelimesinin sonunda olan “cim” harfi-

ni “perîşân” kelimesinin işaretiyle tashîf ediyor yani noktasını kaldırıyoruz, “ha” harfine dönüşüyor, 

kelime de “vâh (vav+elif+ha)” şekline dönüşüyor. “İrişdirdi” kelimesini iki cüze tahlîl ediyoruz, “iriş-

dir+di” şekline dönüşüyor. “İrişdir” kelimesi emir sîgasıdır, yani “di” hecesini daha önce bulunan 

“vâh” kelimesini eriştir, birleştir demektir. Böylece “di (dal+ye)” hecesini “vâh” kelimesine birleştiri-

yor ve “vav+elif+ha+dal+ye” = VÂHİDÎ kelimesini buluyoruz. 

 

NÂDĠRÎ 

Didim yâriñ bilür misin dehânı remzini âyâ 

Göñül didi bilür her nükteyi ârî dil-i dânâ 

“Dânâ” kelimesi iki cüze tahlîl olunur “dân+â” şekline dönüşür. “dil” kelimesinin işaretiyle iki 

cüzden biri olan “dân (dal+elif+nun)” kelimesini ters çeviriyoruz, “nâd (nun+elif-dal)” kelimesi ortaya 

çıkıyor. Bu kelimeye “dânâ” kelimesini tahlîl etttiğimizde ikinci kısım olan “â” harfini ekliyoruz, “nâdâ 

(nun+elif+dal+elif)” şeklini elde ediyoruz. Bu kelimeye “ârî (elif+re+ye)” kelimesini ekliyoruz 

“nâdâârî” (nun+elif+dal+elif+elif+re+ye)” kelimesini buluyoruz. Iskât kuralına göre bu kelimeden orta-

daki iki elif harfini ıskât ediyor yani düşürüyoruz, “nun+elif+dal+re+ye” = NÂDİRÎ kelimesi kalıyor. 

 

NÛH 

Pür kılup nakş-ı nigâr ile dili deyr eyledim 

Yazdım „ömrüm hâsılın tasvîrini seyr eyledim 

“Yazdım ömrüm hâsılın” sözleriyle “ömrüm” kelimesinin ebcedde karşılığı olan sayı bulunur. 

“ayn = 70 + mim = 40 + re = 200 + mim = 40” = 350 sayısı ortaya çıkar. Bu sayıyı harflerle yazıyoruz 

“üç yüz elli” şeklinde oluyor. “50” sayısının ebcedde karşılığı “nun” harfidir. “Üç (elif+vav+çim)” ke-

limesinin başındaki “elif” harfini kaldırıp yerine “nun” harfini koyuyoruz “nûc (nun+vav+cim)” (cim, 

çim mu„ammâ çözümünde aynı harf olarak değerlendirilir) şekline dönüşüyor. “Tasvîr” kelimesinin 

işaretiyle “nûc” kelimesinin sonundaki “cim” harfinden noktayı kaldırıyoruz, “ha” harfi oluyor. Böy-

lece bulunması istenilen isim “nun+vav+ha” = NÛH ismi ortaya çıkıyor. 

 

HÜMÂM 

Dilâ âvâre-i „aşk oñmasa ger 

Niçün ser-bâz olup oynar kebûter 

“Güvercin” anlamına gelen Farsça “kebûter” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “hamâme 

(ha+mim+elif+mim+he)” kelimesidir. “Ser-bâz olur” sözlerinin işaretiyle bu kelimenin ilk harfini ya-

ni “ha” harfini kaldırıyoruz, “mâme (mim+elif+mim+he)” şekline dönüşüyor. Güvercinin oynaması 

takla atması, ters dönmesidir. “Oynar kebûter” sözlerinin işaretiyle elde ettiğimiz “mâme (mim+elif+ 

mim+he)” kelimesini ters çeviriyoruz, “he+mim+elif+mim” = HÜMÂM kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

NÎKÎ 

Olur ikide bir ebrû-yı nigâr 

Beni öldürmek içün hançer-dâr 

“İki” kelimesinin eski harflerle yazılışı “elif+ye+kef+ye” şeklindedir. “Ebrû (kaş)” kelimesi bir 

beyitte geçtiği zaman o beyitteki bir kelimenin ilk harfini ifade eder. “Ebrû-yı nigâr” dendiği için 

“nigâr” kelimesinin ilk harfi olan “nun” harfi kastediliyor. Bu “nun” harfini alıyoruz ve “iki” kelime-

sinin üzerine ekliyoruz, “nun+elif+kef+ye” = NÎKÎ kelimesi ortaya çıkıyor. 
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KÂMÎ 

Hazîneñde seniñ ey tâc-dâr-ı „asker-i hûbân 

Kemer bî-had degil ancak kalanları da bî-pâyân 

“Bî-had” (sonsuz, sonu olmayan) kelimesinin işaretiyle “kemer (kef+mim+re)” kelimesinin son 

harfi olan “re” harfi kaldırılıyor ve “kem (kef-mim)” kelimesi kalıyor. Tesmiye kuralına göre kef harfi 

“kâf (kef+elif+fe)” olur, “mim” harfi “mîm (mim+ye+mim)” olur. “Kalanları da bî-pâyân” sözlerinin 

işaretiyle elde ettiğimiz bu kelimelerin son harfleri de kaldırılıyor yani “kâf” kelimesinden “fe” harfi 

kaldırılıyor “kâ” şekline dönüşüyor, “mîm” kelimesinden de “mim” harfi kaldırılıyor ve “mî” şekline 

dönüşüyor. Bu “kâ” ve “mî”yi birleştirince “kef+elif+mim+ye” = KÂMÎ kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

FEDÂYÎ 

Nola kılsam kapuñda âh u feryâd 

İder itdikleriñ ol derde dil yâd 

Bu mu„ammâda “derde” kelimesi alınır ve tahlîl kuralına göre iki cüze ayrılır, “der+de” şekline 

dönüşür. Bu tahlîlden elde edilen ilk kelime olan ve “içinde” anlamına gelen Farsça “der” kelimesinin 

Arapça eşanlamlısı harf-i cer olan “fî (fe+ye)”dir. İkinci mısradaki “dil (kalb)” keyimesinin işaretiyle 

mısra sonundaki “yâd (ye+elif+dal)” kelimesi kalb edilir yani ters çevrilir ve “dây (dal+elif+ye)” ke-

limesi elde edilir. Daha önce elde ettiğimiz “fî” kelimesinin içerisine bu “dây” kelimesi eklenince, 

“fe+dal+elif+ye+ye” = FEDÂYÎ kelimesi bulunur. 

 

ġÂHÎ 

İdüp gül yüzüñden cüdâ hâr u zâr 

Kaçurma dil-i Hâşimî‟den „izâr 

Bu mu„ammâ beytinde “Hâşimî (he+elif+şın+mim+ye)” kelimesi tahlîl kuralıyla iki kısma tahlîl 

olup birisi “hâş (he+elif+şın)” birisi “mî (mim+ye)” olur. “Dil (kalb)” kelimesinin işaretiyle “hâş” ke-

limesini kalb ediyor yani ters çeviriyoruz, “şâh” şekline dönüşüyor, bunu bur kenara alıyoruz. “İzâr”, 

“yanak” demektir ve bu kelime bir kelimenin ilk harfini ifade eder. Daha önce bulduğumuz “mî 

(mim+ye)” kelimesinin ilk harfi olan “mim” harfini kaldırıyoruz, “ye” harfi kalıyor. “Şâh” kelimesi-

nin sonuna bu “ye” harfini ekliyoruz, “şın+elif+he+ye” = ŞÂHÎ kelimesini buluyoruz. 

 

DERVÎġ 

„Âşıkıñ dil virmedir ma„şûka kârı dâ‟imî 

Seyr idüp ol zülf ü rûya „âşık oldı Hâşimî 

İkinci mısranın ifadesiyle, teşbih yoluyla “zülf”, “dal” harfine benzetilir; “rûya âşık oldu” sözleri-

nin ifadesiyle bulduğumuz “dal” harfi “rûy (re+vav+ye)” kelimesinin başına yerleştirilir, “dervî 

(dal+re+vav+ye)” şekline dönüşür. “Âşık oldı Hâşimî”, ibaresi kinaye yoluyla “Hâşimî dil verdi” de-

mektir. “Dil (kalb)” kelimesi bir kelimenin ortasındaki harfi ifade eder. Hâşimî (he+elif+şın+mim+ye)” 

kelimesinin ortasındaki harf “şın” harfidir, bu “şın harfini alıyoruz ve daha önce bulduğumuz “dervî” ke-

limesinin sonuna ekliyoruz, “dal+re+vav+ye+şın” = DERVÎŞ ismine ulaşıyoruz. 

 

SEZÂYÎ 

Okur dilber kitâb-ı şîve vü nâz 

Didim ey mâh ko dersi göñül yaz 

Bu ma„ammânın çözümünde “tahlîl” kuralı uygulanır, “tahlîl”, *bir kelimeyi birkaç cüze ayırmak, 

parçalamak” demektir. Burada tahlîl edilecek kelime “ko dersi” sözlerinin ifadesiyle “dersi” kelimesidir. 

Bu kelimeyi tahlîl ettğimizde “der+si” şekline dönüşür, bize lazım olan kısmı “si (sin+ye)”dir, bunu alıp 

bir kenara bırakıyonuz. “Gönül yaz” sözlerinin işaretiyle “yaz” kelimesi kalb edilir yani ters çevrilir “zây 

(ze+elif+ye)” şekline dönüşür. Daha önce bulduğumuz “si (sin+ye)” kelimesinin içerisine şimdi buldu-

ğumuz “zây” kelimesini yerleştiriyoruz, “sin+ze+elif+ye+ye”= SEZÂYÎ ismi ortaya çıkıyor. 
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DÂVUD 

Dirîgâ bendesine ol elif-kad 

İder cevri ikide birde bî-had 

Bu mu„ammâda “ikide bir” sözlerinin işaretiyle “iki” sayısının Farsçası “dü (dal+vav)”dür. Bunu 

bir kenara alıyoruz. “Bir” kelimesinin ebcedde karşılığı “elif” harfidir. Bunu da bir kenara alıyoruz. 

“İkide birde” kelimelerinden “ikide bir” kısmını kullandık “de” kaldı. Bu “de (dal+he)” hecesini “bî-

had” kelimesiyle birlikte değerlendiriyoruz, “de bî-had” oluyor yani “de (dal+he)” hecesinin son harfi 

kaldırılacak, demektir. “De (dal+he)” hecesinin son harfi “he” harfidir, kaldırınca “dal” harfi kalıyor. 

Daha önce bulduğumuz bütün harfleri bir araya getiriyoruz, “dal+elif+vav+dal” = DÂVUD ismini or-

taya çıkarıyoruz. 

 

SEYYĠD HÜSEYN 

Açılsa defter-i a„mâliñ olıcak mahşer 

Görile küfr ile îmân biline hayr ile şer 

 

„Amelleriñ ne yazar kâtib-i yesâr u yemîn 

Gör anı rûy-ı habîb üzre zülfi ko miskîn 

Bu iki beyitlik mu„ammâyı çözmek için öncelikle “telmîh ve kinâye” kuralları uygulanır. “Amel-

leriñ ne yazar kâtib-i yesâr u yemîn” sözlerinin işaretiyle insanın sağ omuzunda bulunan meleklerin 

(kâtib-i yemîn) sevapları yazdığı düşünülür ki sevâblar “hasenât” kelimesi ile ifade edilir; sol omuzda 

bulunan meleklerin (kâtib-i yesâr) günahları yazdığı düşünülür ki günahlar “seyyi‟ât” kelimesiyle ifa-

de edilir. “Gör anı” sözlerinin ifadesiyle “hasenât” kelimesi tahlîl olunup yani ikiye bölünüp “ha-

sen+ât”; “seyyi‟ât” kelimesi de tahlîl olunup “seyyi+ât” şekline dönüşür. Mu„ammâ çözümünde 

“teşbîh” yoluyla “zülf”, “dal” harfine benzetilir. “Zülfi ko miskîn” sözlerinin işaretiyle “zülf” kelime-

sinin benzetileni olan “dal” harfi daha önce bulduğumuz “seyyi” kelimesinin sonuna eklenince 

“sin+ye+dal” = SEYYİD olur. “Yesâr ve yemîn” kelimelerinin her ikisinin de ilk harfi “ye”dir. Bu 

“ye” harfini alıp daha önce bulduğumuz “hasen (ha+sin+nun)” kelimesinin içine yerleştiriyoruz, 

“ha+sin+ye+nun” = HÜSEYN isimini buluyoruz. Böylece SEYYİD HÜSEYN ismine ulaşıyoruz. 

 

CEMÂLÎ 

Câh sadrında olan bulsa gınâ 

Ey göñül âhir aña olmaz bekâ 

Mu„ammâ çözümünde “sadr” kelimesi bir kelimenin ilk harfini ifade eder. “Câh sadrı”ndan kasıt 

“câh” kelemisinin ilk harfi olan “cim” harfidir, bu “cim” harfini bir kenara bırakıyoruz. “Bulsa gınâ 

(zenginlik bulsa)” sözlerinin işaret ettiği şey “mâl”dır zünkü insan zengin olunca mal sahibi olur. Bu 

“mâl” kelimesini de bir kenara alıyoruz. Bir beyitte “gönül, kalb, sîne, sadr vb.” kelimeler geçerse bu 

kelimeler o beyitteki bir kelimenin kalb yapılacağını yani ters çevrileceğini ifade eder. Burada “Ey 

gönül” sözlerinden “ey” kelimesinin kalb yapılacağını anlıyoruz. “Ey” kelimesi ters çevrilirse “yâ” 

haline dönüşür. “yâ”, “ye” harfinin telaffuzudur yani burada kastedilen “ye” harfidir. Bu “ye” harfini 

de alıyoruz. Bulduğumuz harf ve kelimeleri sırasıyla birleştiriyoruz, “cim+mâl+ye” = 

“cim+mim+elif+lam+ye” = CEMÂLÎ kelimesi ortaya çıkar. 

 

MUHAMMED 

Mahv-ı vâv ile midâdı yazuben pes çıkar ad 

Bu mu„ammâ işbu vech ile bulur ancak güşâd 

“Mahv-ı vâv” kelimelerinin işaretiyle “mahv” kelimesinden “vav” harfini kaldırıyoruz, “mah 

(mim+ha)” kalıyor. “Midâdı yazuben pes çıkar ad” sözlerinin işaretiyle “midâd” kelimesinin içinden 

“ad” kelimesini yani “elif ve dal” harflerini çıkarıyoruz, “mid (mim+dal)” kalıyor. Bulduğumuz harf-

leri sırasıyla birleştiriyoruz, “mim+ha+mim+dal” = MUHAMMED ismini buluyoruz. 
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DÂVUD 

Muhibb-i sâdıkımdır ol meveddet sâhibi dilber 

Müsemmâsı gibi ismi vidâdı kalb ile azher 

“Kalb” kelimesinin işaretiyle kalb-i ba„z kuralına göre “vidâd (vav, dal, elif, dal)” kelimesini 

kalb ediyoruz yani düzensiz bir şekilde harflerinin yerlerini değiştiriyoruz, “dal+elif+vav+dal” = 

DÂVUD ismi ortaya çıkıyor. 

 

SÜLEYMÂN 

Gel berü gel al Emîn'iñ evveliyle âhirin 

Bu Selîm'i vir Selîm'e ol da bir sultân olur 

“Emîn” kelimesinin evveliyle âhirini yani ilk ve son harflerini alıyoruz ki bunlar “elif+nun”dur, 

bir kenara bınakıyoruz. Bunları “Selîm” kelimesinin arkasına ekliyoruz, “Selîm+elif-nun” 

“sin+lam+ye+mim+elif+nun” = SÜLEYMÂN ismini buluyoruz. 

 

BÜLBÜL 

Ayagın başına koydum başın kesdim ayag itdim 

Düşündüm ince fikr itdim iki lebden didim ismin 

İkinci mısrada bulunan “leb” kelimesinin başı “lam”, ayağı “be” harfidir. Birinci mısranın işare-

tiyle başı ayak, ayağı da baş yerine koyuyor yani ters çeviriyoruz, “bel (be+lam)” kelimesi çıkıyor. 

Bulduğumuz bu “bel” kelimesini “iki lebden” sözünün işaretiyle iki defa alıyor ve birbirine ekliyoruz, 

“be+lam+be+lam” = BÜLBÜL kelimesi çıkıyor. 

 

HALÎL 

Şeb-i nâmın o mâhıñ altı yüz kez zikr-i cân itdim 

Ki şevk ile dil-i sûzânı gûyâ gülsitân itdim 

Farsça “şeb” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “leyl”dir, bunu bir kenara alıyoruz. “Altı yüz kez” 

sözlerinin işaretiyle 600 sayısının ebceddeki karşılığını buluyoruz ki bu harf “hı” harfidir. “Hı” harfini 

“leyl” kelimesine ekleyince “hı+lam+ye+lam” = HALÎL ismi ortaya çıkıyor. 

 

OSMÂN 

O meh tâcın atar ben dîdemi başına tâc itsem 

Tolar her dem gözüm yaşı sekiz kerre „ilâc itsem 

“Göz” anlamına gelen Farsça “dîde” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn”dır aynı zamanda 

mu„ammâ çözümünde teşbih yoluyla “göz”, “ayn” harfine benzetilir. Bu “ayn” kelimesini alıyoruz. “se-

kiz” sayısının Arapçası “semân (se+mim+elif+nun)” kelimesidir. Daha önce elde ettiğimiz “ayn” harfini 

bu “semân” kelimesinin üzerine ekliyoruz, “ayn+se+mim+elif+nun” = OSMÂN ismini buluyoruz. 

 

ġĠHÂB ve REġÎD 

Ser-i şîri vü şâh-ı âhûyı 

Kat„ idüp âb içinde pinhân it 

 

Tâc-ı hurşîdi hem rubûde kılup 

Kendüñi tâc-dâr-ı devrân it 

Birinci beytin anlamının işaretiyle “şîr” kelimesinin baş harfi olan “şın” harfini alıyoruz ve bir 

kenara bırakıyoruz. Mu„ammâ çözümünde “dal” anlamına gelen “şâh (hı‟lı)” kelimesi bir kelimenin 

ilk ve son harflerinin kaldırılacağına işaret eder. Bu durumda “âhû” kelimesinin ilk ve son harfleri 

olan “elif ve vav” harflerini kaldırıyoruz, “he” harfi kalıyor, bunu da bir kenara alıyoruz. “Âb içinde 

pinhân” it sözleriyle daha önce bulduğumuz “şın” ve “he” harflerini “âb (elif+be)” kelimesinin başına 

ekliyoruz, “şın+he+elif+be” = ŞİHÂB ismini buluyoruz. 
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“Tâc-ı hurşîd”, “hurşîd (hı+re+şın+şe+dal)” kelimesinin baş harfi demektir ki bu “hı” harfidir, 

bunu da rubûde ediyor yani süpürüyor yani kaldırıyoruz, bulunması istenen “re+şın+ye+dal” = 

REŞÎD kelimesine ulaşıyoruz. 

 

MAHMÛD ve KUBÂD 

Dür-i çeşmim alup mecmû„-ı dilden 

Hediyye dâmen-i nakkâda virdim 

 

Hevâ-yı zülf-i dildâr ile âhir 

Dili başdan çıkardım bâda virdim 

Mu„ammâ çözümünde “dür (inci)” kelimesi noktayı ifade eder. Birinci mısranın işaretiyle 

“çeşm” kelimesinin eşanlamlısı olan “ayn” kelimesini yani “ayn” harfini “mecmû„ 

(mim+cim+mim+vav+ayn)” kelimesinden kaldırıyoruz, “mecmû (mim+cim+mim+vav)” şekline dö-

nüşüyor. “Nakkâd” kelimesinin dâmeni (eteği) yani son harfi “dal” harfidir bu “dal” harfini de alıyo-

ruz. “Dar” kelimesinin işaretiyle “mecmû” kelimesindeki “cim” harfinin noktasını kaldırıyoruz, 

“mahmû (mim+ha-mim+vav)” şekline dönüşüyor. Daha önce bulduğumuz “dal” harfini bu kelimenin 

arkasına ekliyoruz, “mim+ha+mim+vav+dal” = MAHMÛD ismini buluyoruz. 

Farsça “dil (gönül)” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “kalb” kelimesidir. “Dili başdan çıkardım” 

sözlerinin işaretiyle “kalb” kelimesinin başındaki “kaf” harfini alıyoruz. “Bâda virdim” sözlerinin işa-

retiyle bu “kaf” harfini “bâd” kelimesinin üzerine ekliyoruz, “kaf+be-elif+dal” = KUBÂD ismini elde 

ediyoruz. 

 

SELÎM ve RECEB 

Meclisiñ ortası kalb-i meye deryâ oldı 

„Aks-i deryâ bir iki mevc ile esmâ oldı 

“Meclis (mim+cim+lam+sin)” kelimesinin ortası “sel (sin+lam)”dir. “Kalb” kelimesinin işaretiy-

le ters çevrilir ve “les” olur. “kalb-i mey”, “mey” kelimesinin ters çevrileceğine işaret eder ve ters çe-

virdiğimizde “yem (ye+mim)” olur. “Sel (sin+lam)” kelimesine “yem (ye+mim)” eklenince, 

“sin+lam+ye+mim” = SELÎM ismini buluruz. 

Farsça “deniz” anlamına gelen “deryâ” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “bahr (be+ha+re)” keli-

mesidir. “Aks-i deryâ” sözlerinin işaretiyle bu “bahr” kelimesini ters çeviriyoruz “rahb (re+ha+be)” 

çıkıyor. Mu„ammâ çözümü kurallarına göre “mevc” kelimesi noktayı ifade eder. “rahb” kelimesindeki 

“ha” harfinin altına nokta koyunca “cim” harfine dönüşür. Bu şekilde, “re+cim+be” = RECEB ismi 

ortaya çıkar. 

 

DERVÎġ MUHAMMED 

Ol mâh-ı dil-fürûz kaçan açsa sûretin 

Gül „aks-i râz-ı kalbini lâ-büd „ayân ider 

 

Bir bûse alsa ger leb-i mahbûbdan rakîb 

Hûn-ı dilin o derd ile „âşık revân ider 

“Mâh”, “ay” demektir, ay otuz gün olduğu için mu„ammâ çözümü kuralına göre “ay” 30 sayısını 

verir. 30 sayısının Farsçası “sî (sin+ye)”dir. “Dil” kelimesinin işaretiyle “sî”yi ters çeviriyroz, “ye+sin” 

şekline dönüşüyor. Farsça “gül” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “verd (vav+re+dal)” kelimesidir, bu ke-

limeyi “aks” kelimesinin işaretiyle ters çeviriyoruz, “derv (dal+re+vav) kelimesini elde ediyoruz. Bütün 

bunları birleştirince (dal+re+vav+ye+sin) = Dervîs oluyor. Mu„ammâ çözüm kuralına göre bir beyitte 

“sûret” kelimesi geçerse bir harfin tashîf edileceğine işaret eder. Burada tashîf edilecek harf, bulduğu-

muz “dervîs” kelimesinin sonundaki “sin” harfidir. “Sin” harfine nokta koyarak tashîf ediyor yani “şın” 

harfine dönüştürüyoruz. Böylece “dal-re+vav+ye+şın” = DERVÎŞ ismini elde ediyoruz. 

İkinci beyitte “leb-i mahbûb”dan murad “mahbûb” kelimesinin ilk harfleridir yani “mim ve ha” 

harfleridir ki bu şekilde “muh” kelimesini elde ediyoruz. Farsça “hûn (kan)” kelimesinin Arapça eşan-
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lamlısı “dem” kelimesidir. “Dil” kelimesinin işaretiyle bu “dem” kelimesini ters çeviriyoruz, “med 

(mim+dal)” şekline dönüşüyor. Daha önce bulduğumuz “muh” kelimesini “dem” kelimesine ekliyo-

ruz, “mim+ha+mim+dal” = MUHAMMED ismi bulunuyor, böylece beyitte istihrâcı istenen DERVÎŞ 

MUHAMMED ismine ulaşıyoruz. 

 

UBEYDULLÂH 

Göz ucıyla baña rahm it be-hılâf-ı a„dâ 

Ki ide mertebe-i „ömrüñi efzûn Hudâ 

“Göz” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn”dır, bunu bir kenara alıyoruz. “Düşman” anlamına 

gelen “a„dâ” kelimesinin hilâfı yani zıddı Farsça “bîd (be+ye+dal)” kelimesidir. Hudâ kelimesinin 

müterâdifi “Allâh” kelimesidir. Bunları biryeştirdiğimizde “ayn+be+ye+dal+Allâh” = UBEY-

DULLÂH ismi ortaya çıkar. 

 

MUHAMMED 

Leb-i mahbûb gıdâ-yı rûhumdur 

Hûn-ı dil bâde-i sabûhumdur 

“Leb-i mahbûb”, “mahbûb” kelimesinin başı yani “mah (mim+ha)” kelimesidir. Bunu bir kenara 

alıyoruz. Farsça “hûn” kelimesinin Arapça eşanlımlısı “dem” kelimesidir. “Dil” kelimesinin işaretiyle 

bu “dem” kelimesini ters çeviriyoruz “med” oluyor. Bunları birleştirdiğimizde “mim+ha-mim+dad” = 

MUHAMMED ismi ortaya çıkıyor. 

 

BIYIK 

Kesen başın rakîb-i nâ-bekârıñ 

Keser bagrını merdân-ı humârıñ 

Birinci mısranın işaretiyle “rakîb (re+kaf+ye+be)” kelimesinin başı yani baş harfi kesiliyor yani 

alınıyor, bu durumda “kaf+ye+be” harfleri kalıyor. İkinci mısradaki “bagır” kelimesinin işaretiyle bu 

harfler ters çevriliyor, “be+ye+kaf” = BIYIK kelimesi ortaya çıkıyor.  

 

NÂR 

Dilerim kim rakîb-i „uryânıñ 

Düşe başına pâyı hicrânıñ 

Mu„ammâ çözümünde “uryân (çıplak)” kelimesi geçerse ilgili kelimenin baş harfi dışındaki harf-

lerinin görülmeyeceğine yani kaldırılacağına işaret eder. Burada ilgili kelimemiz “rakîb” kelimesidir. 

“Rakîb” kelimesinden baş harfi dışındaki harfler kaldırılınca baş harfi olan “re” harfi kalır. “Hicrân” 

kelimesinin ayağı yani son kısmı “ân”dır. Bu “ân” kelimesini ters çeviriyoruz “nâ” şekline dönüşüyor. 

“Nâ ile re” birleşince “nun+elif+re” = NÂR kelimesi ortaya çıkar. 

 

ZÎREK 

Bî-muhâbâ bize sitîz itdiñ 

Dil ile kalb ile gürîz itdiñ 

“Gürîz” kelimesini (kef+re+ye+z) ikinci mısradaki “dil ve kalb” kelimelerinin işaretiyle ters çev-

riyoruz, “ze+ye+re+kef” = ZÎREK kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

ġÂDÎ 

 Sanma âvâreligim cûşiş-i sevdâdandır 

 Böyle âşüfteligim hep dil-i şeydâdandır 

İkinci mısradaki “dil” kelimesinin işaretiyle “şeydâ (şın+ye+da+elif)” kelimesini kalb-i ba„z ya-

pıyor yani bu kelimeyi oluşturan harflerin düzensiz olarak yerlerini değiştiriyoruz, “şın+elif-dal+ye” = 

ŞÂDÎ ismi ortaya çıkıyor. 
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AHMED 

 Bâde başdan çıkarsa da sâkî 

 Keyfi hûn-ı dilimdedir bâkî 

Farsça “bâde” kelimesinin Arapça müterâdifi yani eşanlamlısı “râh (r+elif+ha)” kelimesidir. 

“Başdan çıkarsa” sözlerinin işaretiyle “râh” kelimesinin başındaki “re” harfini kaldırıyoruz, “elif+ha” 

harleri kalıyor. Farsça “hûn” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “dem”dir. “Dil” kelimesinin işaretiyle bu 

“dem” kelimesini ters çeviriyoruz, “med” haline dönüşüyor. Daha önce elde ettiğimiz “elif+ha” harf-

lerini “med” kelimesi üzerine ekliyoruz, “elif+ha-mim+dal” = AHMED ismini buluyoruz. 

 

„ALÎ 

 Koculmaz ise saña ol nigâr-ı sîmîn-gûn 

 Miyân-ı ceybini aç ko otuz „aded altun 

“Miyân-ı ceyb” yani “ceyb” kelimesinin ortasındaki harf “ye” harfidir. Bulduğumuz “ye” harfini 

bir kenara alıyoruz. Otuz sayısının ebcedde karşılığı “lam” harfidir, onu da bir kenara alıyoruz. 

Mu„ammâ çözümünde kimya ıstılahlarından olan “altın”ın simgesi “ayn” harfidir. Bunu da alıp diğer 

harflerle birleştiriyoruz, “ayn+lam+ye” = ALÎ ismi ortaya çıkıyor. 

 

„ÎSÂ 

 Gözi o dem açılur olur „âşık-ı zârıñ 

 Beş altı kerre gören âfitâb-ı ruhsârıñ 

“Göz” kelimesinin Arapça eşanlımlısı “ayn”dır. “Beş altı kerre gören” sözlerinin ifadesiyle beş 

ve altıyı alıp bunları birbiriyle çarpıyoruz (5x6=30) oluyor. 30 sayısının Farsçası “sî (sin+ye)”dir. 

“Ayn” harfinin sonuna “sî”yi ekliyoruz, “ayn+sin+ye” ÎSÂ ismi ortaya çıkıyor. 

 

BÂYEZÎD 

 Zamâneniñ başına pây ursam ey Yârî 

 Bilâ-ta„ab tutarın dest-i vuslat-ı yâri 

“Zamâne” kelimesinin başı yani illk harfi “ze”dir. “Zamâneniñ başına pây ursam” sözlerinin işa-

retiyle “pây” kelimesini daha önce bulduğumuz “ze” harfine ekliyoruz (mu„ammâ çözümünde “be ile 

pe” aynı sayılır) “be+elif+ye+ze” = “Bâyez” oluyor. İkinci mısradaki Farsça “dest” kelimesinin Arap-

ça eşanlımlısı “yed (ye+dal)” kelimesidir. Bu “yed” kelimesini daha önce bulduğumuz “bâyez” keli-

mesinin sonuna ekliyoruz, “be+elif+ye+ze+ye+dal” = BÂYEZÎD ismi çıkıyor. 

 

MUHAMMED ve MAHMÛD 

 Medh u hamd ile ser-i mey-kede meftûh oldı 

 Dil ile nâmı o şûhuñ baña memdûh oldı 

“Medh” kelimesinin başındaki “mim” harfini “hamd” kelimesine ekliyoruz, “mim+ha+mim+dal” 

= MUHAMMED oluyor. “Dil” kelimesinin işaretiyle “memdûh (mim+mim+dal+vav+ha)” kelimesini 

kalb-i ba„z yapıyoruz yani bu isimdeki harfleri düzensiz olarak yer değiştiriyorz, “mim+ha-

mim+vav+dal” = MAHMÛD ismi ortaya çıkıyor. 

 

 

AHMED 

 Çıkardı rengi şafak gibi tâ §üreyyâya 

 Dökülse hûn-ı dilim dâmen-i ahibbâya 

“Dâmen-i ahibbâ” yani “ahibbâ” kelimesinin eteği sondaki “be ve elif” harfleridir, “çıkardı” ke-

limesinin işaretiyle bunları kelimeden çıkarıyoruz, “ah (elif+ha)” kalıyor. Farsça “hûn” kelimesinin 

Arapça eşanlamlısı “dem”dir. “Dil” kelimesinin işaretiyle “dem” kelimesini ters çevriyoruz, “med” 

oluyor. “Ah ve med” kelimelerini birbirine eklediğimizde “elif+ha+mim+dal” = AHMED ismi ortaya 

çıkıyor. 
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ZEMZEM 

 Gerçi ismiñ kaleme cehd idüp aldım ammâ 

 Yedi kırk çillede te‟kîd ile tekmîl itdim 

Ebced hesabında 7 sayısının karşılığı “ze” harfidir; 40 sayısının karşılığı da “mim” harfidir. İkisi 

bir araya gelince “zem” olur. “te‟kîd ile tekmîl itdim” sözlerinin işaretiyle “zem” te‟kîd edilir yani bir 

anlamda tekrar edilir, böylece “zem-zem (ze+mim+ze+mim)” ZEMZEM kelimesi ortaya çıkar. 

 

RECEB 

 O şûh kalb-i bahırdan çıkarsa ey Yârî 

 Yeter hediyye aña bir latîf dürr-i yetîm 

Mu„ammâ çözümünde “kalb” ve eşanlamlıları geçince bir kelimenin ters çevrileceğine işaret edi-

liyor demektir. Buradaki kelimemiz “bahr” kelimesidir. Bunu ters çevirdiğimizde “rahb (re+ha+be)” 

olur. Yine mu„ammâ çözümünde “dür (inci)” kelimesi noktayı ifade eder. Bulduğumuz “rahb” keli-

mesinin ortasındaki harf olan “ha” harfinin altına bir nokta koyunca bulunması istenilen isim 

“re+cim+be” = RECEB ortaya çıkar. 

 

MECNÛN 

 Vücûdı sadme-i emvâc-ı bahr-ı gamla ifnâ it 

 Ten-i mecrûh-ı bî-cânı neheng-i yeme ilkâ it 

“Neheng-i yem” yani denizin timsahı balıktır ki balık kelimesinin Arapça karşılığı “nûn”dur. 

“Mecrûh-ı bî-cân” tamlamasındaki “cân” kelimesinin eşanlamlısı “rûh”dur. Böylece “rûhu olmayan 

mecrûh” anlamından yola çıkarak “mecrûh” kelimesinin sonundaki “rûh” kısmını kaldırıyoruz, “mec” 

kalıyor. Daha önce elde ettiğimiz “nûn” kelimesini “mec” lafzının sonuna ekliyoruz, 

“mim+cim+nun+vav+nun” = MECNÛN ismini ortaya çıkarıyoruz. 

 

MAHMÛD 

 Su‟âl itdim didi ger bilmek isterseñ benim nâmım 

 Aşagıdan yukaru sayıcak oldı düvum hâ mîm 

“Aşağıdan yukarı sayıcak” sözlerinin işaretiyle “düvum” kelimesini oluşturan “dal, vav, mim” 

harflerini alıyoruz ve ters çeviriyoruz, “mim, vav, dal” şekline dönüşüyor. Elde ettiğimiz bu harflerin 

başına “ha ve mim” ve bunların ters çevrilmişi olan “mim ve ha” harflerini ekliyoruz, 

“mim+ha+mim+vav+dal” = MAHMÛD ismi otaya çıkıyor. 

 

MUHAMMED 

 Gamıñla göñlümüz tarh eyledi fikr-i muhâlâtı 

 Cünûnı kâr idüp „aklıyla terk itdi müdârâtı 

Birinci mısrada “tarh eyledi” sözlerinin işaretiyle “muhâlât” kelimesinin son kısmı olan “âlât” 

kelimesini çıkarıyoruz “muh (mim+ha)” kalıyor. İkinci mısrada “terk itdi” sözlerinin işaretiyle 

“müdârât” kelimesinin son kısmı olan “ârât” kısmını çıkarıyoruz, “müd (mim+dal)” kalıyor. Böylece 

“muh” kelimesinin arkasına “müd (mim+dal)” lafzını ekliyoruz, “mim+ha+mim+dal” = MUHAM-

MED ismini buluyoruz. 

 

MUHAMMED 

 Mu„âyindir saçıñda mû-be-mû evsâf-ı mahmûde 

 Midâdıñ beñzemekde zülfüñe bir adı çıkmışdır 

İkinci mısranın işaretiyle “midâd” kelimesinden “ad” kelimesini çıkarıyoruz, “med (mim+dal)” 

kalıyor. Birinci mısranın ifadesiyle “mahmûd” kelimesinden “saç” kelimesinin eşanlamlısı olan “mû” 

kelimesini çıkarıyoruz “hamd (ha+mim+dal)” kalıyor. “Hamd” kelimesinin başına daha önce elde et-

tiğimiz “med” kelimesinin başındaki “mim” harfini ekliyoruz “mim+ha+mim+dal” = MUHAMMED 

ismi çıkıyor.  
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HAMZA 

 Ham olup kaşıñ gibi kaddim kemân oldı benim 

 Zih gibi kalup tenim dâgım nihân oldı benim 

Mu„ammâ çözümünde “dâğ” noktayı ifade eder. “dâgım nihân oldu” sözlerinin işaretiyle “ham 

(hı ile)” kelimesinin başındaki “hı” harfinin noktasını kaldırıyoruz, “ham (ha ile)” kelimesi kalıyor. 

“Zih gibi kalıp tenim” sözlerinin işaretiyle “ham” kelimesinin sonuna “zih” kelimesini ekliyoruz, 

“ha+mim+ze+he” = HAMZA oluyor. 

(Dâg nokta demektir, dâğım nihân oldı derken ≈am kelimesinden noktanın kaldırılacağını işaret 

eder, kalan ham'a zih eklenince Hamza olur) 

 

UBEYD 

 Gözüñ aç sâye-i bîde otur it bayrâmı 

 İki vech ile nezâketle çıkar bir nâmı 

“Göz” kelimesinin Arapçası “ayn”dır. “Sâye-i bîd (söğüdün gölgesi) sözlerinin işaretiyle “bîd” 

kelimesinin başına “ayn” harfini ekliyoruz, “ayn+be+ye+dal” = UBEYD ismi çıkıyor. 

 

MÛSÂ 

 Cüvânı görmedimdi çokdan olmuş mültecî şimdi 

 Aşağıdan bakup gördüm sakalında otuz kıl var 

“Kıl” kelimesinin Farsçası “mû”dur. Bunu bir kenara alıyoruz. “Otuz” sayısının Farsçadaki kar-

şılığı “sî”dir. Daha önce elde ettiğimiz “mû” kelimesini “sî” kelimesinin üzerine ekliyoruz, 

“mim+vav+sin+ye” = MÛSÂ ismi ortaya çıkıyor. 

 

AHMED 

 Görüp hüsnin mükemmel „âşıkânı şâd-kâm itdi 

 Edâ-yı şükr içün bu ni„mete hamde kıyâm itdi 

“Kıyâm”, “ayağa kalkmak, ayakta durmak” demektir. Ayakta duran bir adam teşbih yoluyla 

“elif” harfine benzetilir. “Hamde kıyâm itdi” sözlerinin işaretiyle bu elif harfi “hamd” kelimesinin ba-

şına eklenince “elif+ha+mim+dad” = AHMED ismi ortaya çıkar. 

 

NU„MÂN 

 Cûş idüp olmazdı „ârız mevc aslâ üstüne 

 „Arz-ı dîdâr itse mâhî çıksa deryâ üstüne 

“Mâhî (balık)” kelimesinin Arapçası “nûn”dur. Deryâ (deniz) kelimesinin eşanlamlısı 

“ummân”dır. “Mâhî çıksa deryâ üstüne” sözlerinin işaretiyle “nun” harfi “ummân” kelimesinin başına 

ekleniyor, “nun+ayn+mim+elif+nun” = NU„MÂN ismi ortaya çıkıyor. 

 

EMÎN 

 Râm olur ser-keşlik itmez bir dahi dâmen-keşân 

 Eylese rûy-ı zemînde cilve ol serv-i revân 

 “Rûy-ı zemînde cilve” ibaresinin işaretiyle “zemîn” kelimesinin rûyu (yüzü) yani ilk harfi 

olan “ze” yerine “serv-i revân”ın teşbihi olan “elif” harfini getiriyoruz, “elif+mim+ye+nun” = EMÎN 

ismi ortaya çıkıyor. 

 

FETHÎ 

 „Âşık-ı gümgeşte-dil fevt itdi vakt-i vuslatı 

 Muttasıl oldukça zinde beklesün ol fursatı 

“Gümgeşte-dil” sözünün işaretiyle “fevt” kelimesinin ortasındaki “vav” harfini kaldırıyoruz, 

“fet” kalıyor. “Zinde” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “hay”dır. “Muttasıl” kelimesinin işaretiyle bu 

“hay” kelimesini “fet” kelimesinin arkasına ekliyoruz, “fe+te+ha+ye” = FETHÎ oluyor. 
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YÛSUF 

 Olup me‟yûs akıtdı âb-ı dîde „âşık-ı sâ„î 

 Nola lutfından âhir olsa kendi vuslata dâ„î 

“Akıtdı âb-ı dîde” ibaresinin işaretiyle “me‟ûs” kelimesinden “mâ” kısmını atıyoruz, “yûs” kalı-

yor. “Lutfından âhir” kelimelerinin işaretiyle “lutf” kelimesinin sonundaki “fe” harfi kastediliyor, bu-

nu da alıyıroz. Daha önce bulduğumuz “yûs” sözünün sonuna “bulduğumuz “fe” harfini ekliyoruz, 

“ye+vav+sin+fe” = YÛSUF ismini buluyoruz. 

 

YÛSUF 

 Rûz-ı hecr ü sefer-i „aşkıma yokdur pâyân 

 Âh kim derdime cânâ yine bulmam dermân 

Farsça “rûz” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “yevm”dir. “Yokdur pâyân” sözlerinin işaretiyle 

“yevm” kelimesin son harfi olan “mim” harfini kaldırıyoruz, “yû” kalıyor. Yine aynı ifadenin işaretiy-

le “sefer” kelimesinin sonundaki “re” harfini kaldırıyoruz, “sef (sin+fe)” kalıyor. Elde ettğimiz bu 

harfleri ardarda ekleyince “ye+vav+sin+fe” = YÛSUF ismini buluyoruz. 

 

YÛSUF 

 Oldum âzâde-ser-i kayd-ı heves dirken âh 

 Heves-i „aşk der-i dilde bedîdâr oldı 

“Âzâde-ser-i kayd-ı heves” ibaresinin işaretiyle “heves” kelimesinin başındaki “he” harfini kaldı-

rıyoruz, “ves (vav+sin)” kalıyor. “Der” kelimesi Farsça “içinde” anlamını veren bir edattır, bu edatın 

Arapçası “fî”dir (fe+ye). “Fî” kelimesini ikinci mısradaki “dil” kelimesinin işaretiyle ters çeviriyoruz 

“ye+fe” şekline dönüşüyor. Daha önce bulduğumuz “ves” kelimesini “ye+fe” harflerinin arasına yer-

leştiriyoruz böylece “ye+vav+sin+fe” = YÛSUF ismi çıkıyor. 

 

HASAN 

 Rakîb almış gibidür başın habîbün 

 Komadım gitmege dutdum dişimle 

Habîb kelimesinin başı yani ilk harfi “ha”dır. Bunu alıyoruz. Diş kelimesinin Arapçası “sinn”dir 

yani “sin ve nun” harfleridir. Bunları birbirine ekliyoruz, “ha+sin+nun”, böylece HASAN ismi ortaya 

çıkıyor. 

 

„ALÎ 

 Nâm-ı vâlâsını sorunca aña 

 Çeşmi ile işâret itdi baña 

Farsça “göz” anlamına gelen “çeşm” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn”dır, aynı zamanda 

mu„ammâ çözümünde teşbih yoluyla “göz”, “ayn” harfine benzetilir. “Bana” kelimesinin Arapçası 

“lî”dir. “Ayn” hafi “lî”ye eklenince “ayn+lam+ye” = ALÎ ismini buluruz. 

 

„ALÎ 

 Rakîbün gözini çıkar bana vir 

 Sana göstereyim nâm-ı nigârı 

Göz, hem teşbih yoluyla “ayn” harfine benzetilir hem de Arapçada göz “ayn” demektir. “Ayn” har-

fini alıyoruz. Türkçe “bana” kelimesinin Arapçası “lî”dir. Böylece “ayn+lî” = ALÎ ismi ortaya çıkıyor. 

 

„ALÎ 

 Çeşm-i tu merâ dîd meneş ne-dîdem 

 Çün seyr bebînem zi tu ânîst ümîdem 

Daha önce de izah edildiği gibi “çeşm” kelimesinden murad “ayn” harfidir. “Merâ” Farsçada 

“bana” anlamına gelmektedir. “Bana” kelimesinin Arapçası “lî”dir. “ayn” harfi “lî”ye eklenince 

“ayn+lam+ye” = ALÎ ismi ortaya çıkar. 
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„ALÎ 

 Bî-ser ü pâdur felek gûyâ arar ol dilberi 

 Bir tarafdan âfitâb u bir tarafdan müşterî 

“Bî-ser ü pâdur felek” sözlerinin işaretiyle “felek” kelimesinin başını ve ayağını yani ilk ve son 

harfini kaldırıyoruz, “lam” harfi kalıyor. Mu„ammâ çözüm kurallarına “âfitâb” yani “güneş”in sembolü 

“ayn” harfidir. “Müşterî” gezegenin sembolü de “ye” harfidir. İkinci mısranın ifadesiyle “lam” harfinin 

bir tarafına “ayn” harfini bir tarafına da “ye” harfini ekliyoruz, “ayn+lam+ye” = ALÎ ismi ortaya çıkıyor. 

 

YÛSUF 

 Merâ hevâ-yı sefer bûd pîş ezîn sefer 

 Çü sûret-i tu be-dîdem nemând rây-ı sefer 

İkinci mısradaki “sûret” kelimesinin işaretiyle “tu (te+vav)” kelimesi tashîf edilir yani “te” harfi-

nin noktaları alta alınarak “yû (ye+vav)” elde edilir. “Rây-ı sefer kalmadı” anlamındaki “nemând rây-ı 

sefer”in işaretiyle “sefer” kelimesinden “re” harfini kaldırınca “sef (sin+fe)” kalır. Daha önce elde 

ettğimiz “yû” üzerine “sin+fe” eklenince “ye+vav+sin+fe” = YÛSUF ismi ortaya çıkar. 

 

SEYF 

 Cân ez-leb-i la„l-i tu vü dil ez-ser-i zülfet 

 Cûyende âb-ı Hızr u „ömr-i dırâzest 

“Leb-i la„l”den kasıt “la„l” kelimesinin ilk harfi olan “lam” harfidir. “lam” harfinin ebceddeki 

değeri 30‟dur. 30‟un Farsçası “sî”dir yani “sin ve ye” harfleridir. “Ser-i zülf”ten murat “zülfün ucu” 

yani “zülf” kelimesinin son harfi olan “fe” harfidir. Bu harfler birbirine eklenince “sin+ye+fe” = 

SEYF kelimesi ortaya çıkar. 

 

EYYÛB 

 Nâ-kâbil iken Kâbil‟e lekk eyledi ihvân 

 Togdı pederi kalbine nısf-ı Meh-i Ken„ân 

Farsça “peder” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “eb (elif+be)” kelimesidir. Bunu bir kenara alıyo-

ruz. Mu„ammâ çözümünde uygulanan “telmîh” kuralına göre “Meh-i Ken„ân”, Hz. Yûsuf‟u ifade 

eder. “Yûsuf” kelimesinin nısfı yani yarısı “yû (ye+vav)” kelimesidir. Daha önce elde ettiğimiz “eb 

(elif+be)” kelimesinin içerisine “pederi kalbine” sözlerinin işaretiyle “yû (ye+vav)” kelimesini ekliyo-

ruz, “elif+ye+vav+be” = EYYÛB ismine ulaşıyoruz. 

 

EġREFÎ 

 Göñül zâhir gedâdır bây içinde 

 Mey-i bâtın şerefdir ay içinde 

“Ay (elif+ye)” kelimesini alıyoruz. İkinci mısranın anlamının işaretiyle “şeref (şın+re+fe)” kelime-

sini bu “ay” kelimesinin içine yerleştiriyoruz, “elif+şın+re+fe+ye” = EŞREFÎ kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

MUSTAFÂ 

 Çü agzuñdan safâ irişdi câna 

 Bu arada başın kesdüm tabîbüñ 

Mu„ammâ çözümünde “ağız” ve eşanlamlısı kelimelerin (fem, dehân vb) teşbih yoluyla karşılığı 

“mim” harfidir. Elde ettiğimiz bu “mim” harfini birinci mısrada geçen “safâ” kelimesinin üzerine ek-

liyoruz, “musaffâ (mim+sad+fe+elif)” oluyor. “Başın kesdüm tabîbüñ” sözlerinin işaretiyle “tabîb” 

kelimesinin başı yani ilk harfi olan “tı” harfini alıyoruz ve elde ettiğimiz “musaffâ” kelimesinin orta-

sına yerleştiriyoruz. Böylece “mim+sad+tı+fe+elif” = MUSTAFÂ ismini buluyoruz. 

 

MUSTAFÂ 

 Sadef kim düşse mey içre olur dördi anun tokuz 

 Bu bir ra„nâ mu„ammâdur virür ismini hûbânun 
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“Sadef” kelimesinin ortasındaki “dal” harfinin ebcedde değeri dört‟tür. “Dördü dokuz olur” ifa-

desinden yola çıkarak ebcedde dört sayısını veren “dal” harfini “dokuz” yapıyoruz ki dokuzun karşılı-

ğı ebcedde “tı” harfidir. Bulduğumuz bu harfleri “mey” kelimesinin içine yani “mim ve ye” harfleri-

nin ortasına yerleştiriyoruz. Bu şekilde “mim+sad+tı+fe+ye” harflerinin oluşturduğu MUSTAFÂ ismi 

ortaya çıkıyor. 

 

MUSTAFÂ 

 Vasf-ı la„lüñ şehd-i cennetde görüp ehl-i behişt 

 Gurfe-dâr oldı meger tâs ile ez-„ayn-ı zülâl 

Bu mu„ammâda “telmîh” kuralı uygulanır. “Şehd-i cennet”de olan sıfat “musaffâ 

(mim+sad+fe+elif)” kelimesidir. Çünki âyette “ve enhârun min „aselin musaffâ” şeklinde geçmekte-

dir. Ayrıca “ayn-ı zülâl” kelimelerinden murad da “musaffâ” kelimesidir. “Musaffâ” kelimesinin ayn‟ı 

(ayn mu„ammâ çözümünde kelimenin ortası anlamına gelir) kelimenin ortasındaki “sad” ve “fe” harf-

lerinin ortası demektir. İkinci mısranın anlamından yola çıkılarak “musaffâdan tâs ile gurfe-dâr ol-

mak” demek “sad ve fâ”nın ortasına “tâs” kelimesinin baş harfi olan “tı” harfini yerleştirmek demek-

tir. Böylece “mim+sad+tı+fe+elif” = MUSTAFÂ ismini ortaya çıkarırız. 

 

MUSTAFÂ ÇELEBÎ 

 Egerçi câm-ı musaffâda var habâb-ı tarab 

 Baña yeter leb-i câm-ı neşât u yâr lebi 

Mu„ammâ çözümünde “habâb” kelimesi bir kelimenin ilk harfine işarettir. “Tarab” kelimesinin 

ilk harfi “tı” harfidir, bu “tı” harfini alıyor ve birinci mısranın anlamının işaretiyle “musaffâ 

(mim+sad+fe+elif)” kelimesinin içine yerleştiriyoruz, bu şekilde “mim+sad+tı+fe+elif” = MUSTAFÂ 

ismi ortaya çıkıyor. Mu„ammâ çözümünde “leb” kelimesi, kelimenin ilk harfini ifade eder. “Leb-i 

câm” sözlerinin işaretiyle “câm” kelimesinin ilk harfi olan “cim” harfini alıp bir kenara bırakıyruz. 

“Yâr” kelimesinin lebi yani ilk harfi de “ye” harfidir, bunu da alıyor ve bir kenara bırakıyoruz. İkinci 

mısranın sonundaki “leb (lam+be)” kelimesini de alıyoruz ve bu kelimenin başına daha önce buldu-

ğumuz “cim (çim)” harfini, sonuna da “ye” harfini ekliyoruz, “çim+lam+be+ye” = ÇELEBİ kelimesi-

ni buluyoruz ve böylece MUSTAFÂ ÇELEBİ ismini elde ediyoruz. 

 

MUHAMMED 

 Yolında yelmeden cânâ muhibbüñ 

 Aşındı ayagı dem-beste oldı 

“Ayağı aşındı” sözlerinin işaretiyle “muhib (mim+ha+be)” kelimesinin ayağı yani son harfi olan 

“be” harfini kaldırıyoruz, “muh (mim+ha)” kalıyor. “Beste” kelimesinin işaretiyle ki “beste” kelimesi 

de beyitte bir kelimenin “kalb” yapılacağına işaret eder, “dem” kelimesini ters çeviriyor ve “med 

(mim+dal)” kelimesini elde ediyoruz. Daha önce bulduğumuz “muh” kelimesini “med” kelimesine 

ekliyoruz, “mim+ha+mim+dal” = MUHAMMED ismine ulaşıyoruz. 

 

ġÂKĠR 

 Çâk ile sînede bu dâne-i eşkim göreli 

 Murg-ı bî-gam dahi yem dökdi deyü kayda düşer 

“Murg (mim+re+gayn)” kelimesinden “bî-gam” kelimesinin işaretiyle “gam (gayn+mim)” keli-

mesini çıkarıyoruz, “re” harfi kalıyor, bunu bir kenara alıyoruz. “Sîne (göğüs)” kelimesi ve bunun 

farklı dillerdeki eşanlamlıları (kalb, sadr vb.) bir beyitte geçtiği zaman o beyitteki bir kelimenin kalb 

yapılacağına işaret eder. Burada kalb yapılması istenen kelime “eşk” kelimesdir. “Eşk (elif+şın+kef)” 

kelimesi kalb-i ba„z kuralına göre kalb yapıldığında yani harfleri düzensiz olarak değiştirildiğinde 

“şâk (şın+elif+kef)” kelimesini elde ediyoruz. Elde ettiğimiz bu “şâk” kelimesinin arkasına daha önce 

elde ettiğimiz “re” harfini ekliyoruz, böylece “şın+elif+kef+re” = ŞÂKİR ismini elde ediyoruz. 
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SULTÂN MUHAMMED 

 Çü şânunda bulundu lutf–ı bî-had 

 Senün-çün mahmidet olur mü‟ebbed 

Bu beyitte birinci mısradaki “şân” kelimesi, tashîf yapılarak noktası kaldırılır ve “sân” şekline gi-

rer. Mu„ammâ çözerken bazı ipucu kelimeler, o beyitte ya da mısrada tashîf yapılacağına işaret eder. 

“Tashîf”, kelimelerin noktalarının kaldırılacağı veya kelimelere nokta konulacağı kaidesidir. “Tashîf-i 

vasfî ve Tashîf-i ca„lî” olarak iki kısma ayrılan “Tashîf”e genelde şu kelimeler işaret eder: “Tecnîs, 

tashîf, nakş, sûret, şekil, teşbîh, hey‟et, tavır, kâf, hâl, dâg, habb, dâne, gevher, hurde, katre, gonce, 

mîve, kûy, küre, çiz, resim, nüsha, numûne, sevâd, nişân, mânend, çün, çü, gibi, şibh, nazîr, şebîh, 

san...”. Bu beyitte birinci mısradaki “çü” kelimesi, mısra veye beyitteki bir kelimenin “Tashîf” edile-

ceğine işarettir. Ayrıca “lutf-i bî–had” tamlamasının işaretiyle “lutf” kelimesinin sonundaki harfin, 

yani “fe” harfinin kaldırılacağı ifade ediliyor. Bu şekilde “lutf” kelimesinden geriye “lam” ve “tı” 

harfleri kalır. “Bulundı” kelimesinin delaletiyle de daha önce tashîf ederek “sân” şekline getirdiğimiz 

“şân” kelimesinin içerisine bu “lam” ve “tı” harflerinin getirileceğini anlıyoruz. Böylece “Sultân” ke-

limesi ortaya çıkıyor. İkinci mısrada ise “mü‟ebbed (sonu olmayan)” kelimesinin işaretiyle “mahmi-

det” kelimesinin sonundaki “te” harfi kaldırılıyor ve “Muhammed” kelimesi ortaya çıkıyor. Beyitte 

gizlenen isim de zaten SULTÂN MUHAMMED‟dir. 

 

SULTÂN MUHAMMED 

 Câvidân-ı saltanat kaddüne lâyık câmedür 

 Mekremet tâcın bi–hamdillâh ki sana virdi Hak 

Bu beyitteki “Câvidân-ı saltanat” tamlamasındaki “câvidân (sonrasız)” kelimesinin işaretiyle 

“saltanat” kelimesinin sonundaki “te” harfini kaldırıyoruz. “Kad” kelimesi teşbih yoluyla “elif” harfi-

ne benzetildiğinden, bu “elif” harfini “te” harfi kaldırılmış “saltanat” kelimesinin içerisine yerleştiri-

yoruz. Böylece “Sultân” kelimesi ortaya çıkıyor. Bu konuda bize “câme” kelimesi yol göstermektedir. 

İkinci mısrada “mekremet” kelimesinin başındaki “mim” harfini “tâc” kelimesinin delaletiyle alıyo-

ruz. Çünkü mu„ammâ çözme usulünde kelimenin başındaki harfin alınacağını işaret eden kelimeler-

den birisi de “tâc” kelimesidir. Bu “mim” harfini “virdi” kelimesinin delaletiyle “hamd” kelimesinin 

başına ekliyoruz ve “mim+ha+mim+dal” böylece “Muhammed” kelimesi ortaya çıkıyor. Yukarıda 

bulduğumuz “Sultân” kelimesiyle birleştirerek beyitte gizlenen “SULTÂN MUHAMMED” ismini or-

taya çıkarıyoruz. 

 

SULTÂN 

 Ebedîdür letâfet-i bî–had 

 Sende ey pâdişâh-ı hüsn ü cemâl 

Bu mu„ammâ beytinde “ebedî” ve “bî–had” kelimelerinin işaretiyle “letâfet (lam+tı+elif+fe+te)” 

kelimesinin sonundaki “fe” ve “te” harflerini kaldırıyoruz, “lam, tı ve elif” harfleri kalıyor. Beytin an-

lamından yola çıkarak “sen” kelimesinin yazılışındaki “sin ve nun” harflerinin arasına “lam, tı ve elif” 

harflerini yerleştiriyoruz, böylece beyitte gizlenmiş olan “sin+lam+tı+elif+nun” = SULTÂN ismi or-

taya çıkıyor. 

 

BÂYEZÎD 

 Ser-i zülfüne pâ-beste olalı dil 

 Elümle kendümi odlara atdum 

Bu beyitte “ayak” anlamına gelen “pâ” kelimesinin bir söylenişi de “pây” şeklindedir. Üç noktalı 

olan “pe” harfinden noktaların ikisini tashîf kuralını işleterek kaldırıyoruz, “bây” kelimesi ortaya çıkı-

yor. “Ser” kelimesinin işaretiyle de “zülf” kelimesinin başındaki “ze” harfini alıyoruz. Daha sonra sıra 

“el” kelimesine geliyor. Bu kelimenin Arapça müteradifi “yed” kelimesidir. Terâdüf kaidesiyle bunu 

da alıyor ve daha önce bulduklarımızın sonuna ekliyoruz “be+elif+ye+ze+ye+dal”, böylece beyitte 

gizlenen BÂYEZÎD ismi ortaya çıkıyor. 
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SELMÂN 

 Lâm oldı kadüm görelden ey dost 

 Şol zülf ü dehân u kaddi sende 

Bu mu„ammâ beytinde öncelikle teşbîh kuralı uygulanır. İkinci mısranın ifadesiyle sevgilinin gü-

zellik unsurlarından “zülf”, “lam” harfine; “dehân”, “mim” harfine; “kadd”, “elif” harfine benzetilir. 

Bu üç harf sırasıyla peşpeşe eklenince “lam+mim+elif” “lemâ” şekli ortaya çıkar. “Sende” kelimesi-

nin işaretiyle elde ettğimiz bu “lemâ” kelimesi “sen” kelimesini oluşturan harfler olan “sin ve nun” 

harflerinin arasına yerleştirilir, “sin+lam+mim+elif+nun” = SELMÂN ismi ortaya çıkar. 

 

SELMÂN 

 Zülfüne şâne gibi ulaşalı 

 Bildüm âhir hemanımış ömrüm 

Bu beyitte de “zülf” kelimesi teşbih yoluyla “lam” harfini vermektedir. “Şâne (tarak)” kelimesi 

dişe benzediğinden, “sin” harfi de dişli bir harf olduğundan, yine teşbih yoluyla “şâne” kelimesi “sin” 

harfini vermektedir. “Âhir” kelimesinin işaretiyle “hemân” kelimesinin sonundaki “mân” hecesi alını-

yor. Beytin anlamından da yola çıkılarak “şâne” kelimesinin ifade ettiği “sin”, “zülf” kelimesinin ifa-

de ettiği “lam” harfi, “hemân” kelimesinin sonundaki “mân” hecesine aynı sırayı izleyerek ekleniyor, 

“sin+lam+mim+elif+nun” = SELMÂN ismi ortaya çıkıyor. 

 

DÂVUD 

 Usandı gönül müsâferetden 

 Zülfeynün içinde hâne dutdı 

Bu mu„ammâ beytinde öncelikle “hâne” kelimesinin müteradifi olan “ev (elif+vav)” kelimesi 

alınıyor. Teşbih yoluyla “zülfeyn” (iki zülf), kelimesi iki tane “dal” harfini ifade ediyor. Bulduğumuz 

bu iki “dal” harfinin içerisine beytin anlamını da düşünerek “ev” kelimesini yerleştiriyoruz, 

“dal+elif+vav+dal” = DÂVUD ismi ortaya çıkıyor. 

 

NĠZÂM 

 Yâd anun-çün eylerem kaddüni ebyâtumda kim 

 Nazm-ı şi„rümde anılsa kâmetün zîbâ düşer 

Beyitte teşbih yoluyla “kâmet” kelimesi “elif” harfini vermektedir. Beytin anlamından da yola 

çıkarak ikinci mısraın başındaki “nazm (nun+zı+mim)” kelimesinin içerisine daha önce bulduğumuz 

“elif” harfi yerleştirildiğinde “nun+zı+elif+mim” = NİZÂM ismi ortaya çıkmaktadır. 

 

HAMZA 

 Kâmetün göstereydi ger hareket 

 Harf-i evvelde dil kılurdı galat 

“Kâmet” kelimesi beyitte teşbih yoluyla “elif” harfini vermektedir. “Harf–i evvel” tamlaması da 

Arap alfabesinin ilk harfi olan “elif” harfini, diğer adıyla “hemze”yi ifade etmektedir. “Harf-i evvel” 

aynı zamanda “hemze (he+mim+ze+he)” kelimesinin ilk harfi olan “he” harfini de veriyor. “Hemze” 

kelimesinin başında “he” harfi vardır. “Dil kılurdı galat” sözlerinin işaretiyle şair yanlışlıkla gûyâ bu 

“he” harfini “ha” okuyor. Böylece “hemze” kelimesi, mu„ammânın maksadı olan “ha+mim+ze+he” 

HAMZA ismine dönüşüyor. 

 

HASAN 

 „Arak-feşân görinürse ser-i ham-ı kâkül 

 Olur fütâde-i pâyı dü-nîm olup sünbül 

“Arak-feşân” ter dökücü demektir. Arak yani ter mu„ammâ çözümünde noktayı ifade eder. 

“Ham” kelimesinin başındaki “hı” harfinin noktasını kaldırınca “ha” olur. “Dü-nîm olup sünbül” söz-

lerinin işaretiyle “sünbül” kelimesini ikiye bölüyoruz, “sün” ve “bül” oluyor. “Sün” kelimesi “sin ve 
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nun” harflerinden oluşuyor. Daha önce elde ettiğimiz “ha” harfini “sin ve nun” harflerine ekliyoruz 

“ha+sin+nun” = HASAN ismi ortaya çıkıyor. 

 

HASAN 

 Bir „acâyib nesne gördüm anuñ ismi bellidür 

 Başı sekiz karnı altmış ayakları ellidür 

Muammâ çözümünde "baş" ve eşanlamlıları bir kelimenin ilk harfini; "karın" ve eşanlamlıları 

kelimenin ortasını; "ayak" ve eşanlamlıları da kelimenin son harfini ifade eder. Bu mu„ammâ beytinde 

öncelikle ebced kuralı uygulanır. Ebcedde "sekiz"in karşılığı "ha" harfi; "altmış"ın karşılığı "sin" har-

fi; "elli"nin karşılığı "nun" harfidir. İkinci mısranın anlamından yola çıkarak bu üç harfi (baş, karın, 

ayak sırasıyla) “ha+sin+nun” bir araya getirdiğimizde HASAN ismi ortaya çıkar. 

 

HASAN 

 Kâse-i zerrîni gördüm sâkiyâ meyden tehî 

 Dâne-i aklım başımdan aldı bir murg-ı sehî 

“Kâse-i zerrîn” yani “zerrîn kelimesinin kâsesi” ifadesindeki “kâse” kelimesi şekil itibariyle Arap 

alfabesindeki “nun” harfini ifade etmektedir. Yani “zerrîn” kelimesinden “nun” harfi alınacak demektir. 

Ebced hesabıyla “nun” harfinin değeri 50‟dir. 50 sayısının Arapçası “hamsîn”dir. “Meyden tehî” sözle-

rinin ifadesiyle bulduğumuz “hamsîn (hı+mim+sin+ye+nun)” kelimesinin “mey (mim+ye)”den yani 

“mim ve ye” harflerinden tehî (boş) olacağı ifade ediliyor. Böylece “hamsîn” kelimesinden “mey” keli-

mesini çıkarınca “hı” harfiyle yazılmış “hasan” kelimesi kalmaktadır. “Dâne-i aklım başımdan aldı” söz-

lerinin ifadesiyle ki mu„ammâ çözümünde “dâne” kelimesi nokta‟yı ifade etmektedir, “hı” ile yazılan 

“hasan” kelimesinin başında bulunan “hı” harfinin noktasını kaldırıyoruz, “ha” harfine dönüşüyor. Böy-

lece bu mu„ammâ beytinde istihrâcı istenen “ha+sin+nun” = HASAN kelimesine ulaşıyoruz. 

 

HÜSEYN 

 İtdi lü‟lü„ deyu üftâde yem-i hulyâya 

 Ser-i hayret-zedemi âh o resm-i dendân 

“Ser-i hayret”, “hayret” kelimesinin baş harfi olan “ha”dır. “Resm-i dendân” teşbih yoluyla diş-

lerin benzetildiği “sin” harfinin yazılış şekli yani “sîn” şeklidir ki “sin, ye ve nun” harflerinden oluşur. 

Daha önce elde ettiğimiz “ha” harfini bu harflerin başına ekliyoruz “ha+sin+ye+nun”= HÜSEYN ismi 

ortaya çıkıyor. 

 

HÜSEYN 

 Âfitâb üzre ser-i zülfüñ ki devr idüp yatur 

 Kim görüpdür gice oldugın güneş tâbân iken 

Bu mu„ammâ beytinde "Hüseyin" ismi gizlenmiştir. Farsça olan "Âfitâb" kelimesinin müterâdifi 

Arapça "Şems"dir. "Gice oldu#ın" sözlerinin karinesiyle "şems" kelimesinin başındaki "şın" harfinin 

noktaları görülmeyecektir, yani noktalar kaldırılacaktır. Böylece "şın" harfi tashif edilerek "sin" harfi 

elde edilecektir. Başka bir kâideye göre de yedi gezegenden biri olan Şems'in mu„ammâ kuralına göre 

işareti sonundaki "sin" harfidir. Yani "şems" veya mürâdifleri zikredilince "sin" harfi kastedilir. "Sin" 

harfinin lafzı yani yazılışı "s+y+n" harfleri iledir. Bu şekilde "seyn" elde edilir. "Ser-i zülf"den murat, 

"zülf" kelimesinin başındaki "ze" harfidir. "Ze" harfinin ebced hesabındaki değeri "7"dir. "Devr idüp" 

kelimelerinin ipucuyla Arap harfleriyle yazılışı düşünülerek "7" ters çevrildiğinde "8" ortaya çıkar. 

"8" rakamının ebcedde karşılığı "ha" harfidir. Daha önce bulduğumuz "seyn"'in üzerine bu "ha" harfi-

ni eklediğimizde “ha+sin+ye+nun” "HÜSEYN" ismini buluruz. Yani beytin anlamına göre "ser-i zülf" 

devr ederek "âfitâb"ın üzerinde yatmaktadır. 

 

HÜSEYN 

 Bezm-i meyde ol kadar pür-tâb olur kim ruhları 

 Bî-hod eyler hüsn-i bî-pâyânı mihr-i enveri 
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“Hüsn-i bî-pâyân” yani sonu olmayan “hüsn”, “ha” harfidir. Bunu bir kenara alıyoruz. Farsça 

“güneş” anlamına gelen “mihr” kelimesinin Arapça eşanlımlısı “şems” kelimesidir. Mu„ammâ çözü-

münde “şems” kelimesinin sembolü sonundaki “sin” harfidir. Yine mu„ammâ çözümü kurallarına gö-

re bazen bir harfin okunuşu esas alınır, yani lafzı söz konusu edilir ki bu durumda “sîn” harfinin oku-

nuşu yani onu meydana getiren harfler “sin+ye-nun” harfleridir. Daha önce elde ettiğimiz “ha” harfi-

nin bunların üzerine ekliyoruz, “ha+sin-ye+nun” = HÜSEYN ismini buluyoruz. 

 

KÂSIM 

 Fâ-i kâf u „ayn-ı lâm u lâm-ı mîm 

 „Ayn u lâmuñ ortasında fâ-i sîm 

Bu mu„ammâ beytinde Arapça fiil çekiminde kullanılan “fa„ale” kelimesine işaret edilmiştir. 

Arapçada bütün kelimelerin kökü üç harfli kabul edilir. Bu duruma göre herhangi üç harfli bir kelime 

alınınca “fa„ale” fiili esas alınıp o kelimenin “fâ” ilk harfini, “ayn” ikinci harfini, “lam” üçüncü harfi-

ni ifade eder. Bunlara Arapçada “fâ‟al-fi„l, ayne‟l-fi„l, lâme‟l-fi„l” denir. İşte bu kurala göre “kâf” ke-

limesinin fâ‟sı yani ilk harfi “kaf”tır; “lâm” kelimesinin ayn‟ı yani ortasındaki harfi “elif” harfidir; 

“mîm” kelimesinin lâm‟ı yani sonundaki harfi “mim” harfidir. Bunları bir araya getirdiğimizde “kâm 

(kaf+elif+mim)” kelimesini elde ederiz. İkinci mısranın işaretiyle “sîm” kelimesinin fâ‟sı yani ilk har-

fi olan “sin” harfini alıyoruz “kâm” kelimesinin ortasına ekliyoruz, “kaf+elif+sin+mim” = KÂSIM 

ismini elde ediyoruz. 

 

NU„MÂN 

 Nem-i hasretle pürdür çeşm-i giryân 

 Şehâ „arz it cemâliñ aña bir ân 

“Göz” anlamına gelen Farsça “çeşm” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “ayn”dır, aynı zamanda 

mu„ammâ çözümünde teşbih yoluyla göz, “ayn” harfine benzetilir. Bulduğumuz bu “ayn” harfini bir 

kenara alıyoruz. “Nem (nun+mim)” kelimesini de alıp bir kenara bırakıyoruz. “Nem” kelimesinin içe-

risine “ayn” harfini ekliyoruz, “na„m (nun+ayn+mim)” kelimesini elde ediyoruz. İkinci mısranın ifa-

desiyle, bulduğumuz harf ve kelimelerin sonuna “ân (elif+nun)” kelimesini ekliyoruz, 

“nun+ayn+mim+elif+nun” = NU„MÂN ismine ulaşıyoruz. 

 

CA„FER 

 Zâhir ü bâtını münevverdir 

 Ârifin kışrı lübb-i cevherdir 

“Ârif” kelimesinin kışrı yani kabuğu yani dışında olan harfler “ayn ve fe” harfleridir. Çünki “kışr 

(kabuk)” kelimesi mu„ammâ çözümünde bir kelimenin ilk ve son harflerinin alınacağına işaret eder. 

Bunları (ayn, fe) alıyoruz. İkinci mısranın ifadesine göre “Ârif” kelimesinin kışrı olan “ayn ve fe” 

harfleri “cevher” kelimesinin lübbü (özü, ortası) olacaktır yani “cevher” kelimesinin ortasına yerleşti-

rilecektir. “Cevher (cim+vav+he+re)” kelimesinin özündeki yani ortasındaki “vav ve he” harflerini 

kaldırıp yerine “ayn ve fe” harflerini koyduğumuz zaman “cim+ayn+fe+re”, mu„ammânın çözümün-

den istenen “Ca„fer” ismine ulaşıyoruz. 

 

KÂMĠL 

 „Araklar beñzer incüye o şûhuñ gül yanagında 

 Ne hoş pinhân idüpdür „aks-i âbı gül miyânında 

“Su” anlamına gelen “âb” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “mâ (mim+elif)” dır. “Aks-i âb” sözle-

rinin işaretiyle bu “mâ” kelimesini ters çeviriyor ve “âm (elif-mim)” kelimesini buluyoruz. İkinci mıs-

ranın ifadesiyle elde ettğimiz bu “âm” kelimesini “gül” kelimesinin miyânına yani ortasına ekliyoruz, 

“kef+elif+mim+lam” = KÂMİL ismini elde ediyoruz. 

 

AHMED 

 Okunsa matla„-ı seb„a'l-mesânî 

 Bulursuñ nâmımı bî-harf-i sânî 
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Bu mu„ammâ çözümünde “telmîh” kuralı uygulanır. “Seb„a‟l-mesânî”, “fâtiha” sûresi demektir. 

“Matla„-ı seb„al-mesânî”, “fâtiha” sûresinin ilk kelimesi olan “el-hamd (elif-lam+ha+mim+dal)” ke-

limesidir. “Bî-harf-i sânî” sözlerinin işaretiyle bu kelimenin ikinci harfi olan “lam” harfini kaldırıyo-

ruz, “elif+ha+mim+dal)” = AHMED ismini elde ediyoruz. 

 

AHMED 

 Kaddüñ ardınca nola şükr eylesem 

 Çünki her ni„met soñında şükr olur 

“Kadd”, “boy” demektir. Mu„ammâ çözümünde teşbih yoluyla boy, elif harfine benzetilir, elif har-

fini alıp bir kenara bırakıyoruz. Arapça “şükr” kelimesinin yine Arapça eşanlımlısı “hamd 

(ha+mim+dal)” kelimesidir. “Ni„met soñında şükr olur” sözlerinin ifadesiyle daha önce elde ettiğimiz 

“elif” harfinin arkasına “hamd” kelimesini ekliyoruz, “elif+ha+mim+dal” = AHMED ismi ortaya çıkar. 

 

KÂSIM 

 Yüz kerre irüp kaddüñe gün ey meh-i tâbân 

 İrişdi mehüñ kadrine bundan yine noksân 

100 sayısının ebcedde karşılığı “kaf” harfidir. Bunu bir kenara alıyoruz. “Boy” anlamına gelen 

“kadd” kelimesi teşbih yoluyla “elif” harfini ifade eder. Bunu da bir kenara alıyoruz. Türkçe gün yani 

güneş kelimesinin Arapça eşanlamlısı “şems” kelimesidir. Mu„ammâ çözümü kurallarına göre “şems” 

kelimesinin sembolü sonundaki “sin” harfidir, bu “sin” harfini de alıyoruz. İkinci mısranın anlamının 

ifadesiyle “meh” kelimesine noksan yani eksiklik erişti, demek “meh” kelimesinin sonundaki “he” 

harfinin kaldırılacağı yani “meh” kelimesinin eksiltileceği anlamına gelir. Bu durumda “meh” kelime-

sinden sadece “mim” harfi kalır. Şimdi bulduğumuz bütün harfleri sırasıyla birleştiriyoruz, 

“kaf+elif+sin+mim” = KÂSIM kelimesine ulaşıyoruz.  

 

„ALÎ 

 Başında tâc-ı „aşk olan cünûna 

 Kanı kim dir başı açık delidür 

Bu mu„ammâda “deli (dal+lam+ye)” kelimesinin üzerinde işlem yapılacaktır. Mu„ammâ çözümün-

de “tâc” kelimesi bir kelimenin ilk harfini ifade eder. “Aşk (ayn+şın+kaf)” kelimesinin tâcı yani ilk harfi 

“ayn” harfidir. “Başı açık” sözlerinin işaretiyle “deli” kelimesinin başı yani ilk harfi olan “dal” harfini 

kaldırıyoruz ve yerine “ayn” harfini koyuyoruz, böylece “ayn+lam+ye” = ALÎ ismini buluyoruz. 

 

ĠSMA„ÎL 

 Dil bilmeyerek bir meh-i âhen-dile düşdi 

 Yandırdı anı şem„ gibi il arasında 

“Düşdi” kelimesinin işaretiyle “şem„ (şın+mim+ayn)” kelimesinde bulunan “şın” harfinin nokta-

larını kaldırıyoruz, “sem„ (sin+ayn+mim)” şekline dönüşüyor. “İl” kelimesi “elif+ye+lam” harfleriyle 

yazılır. Daha önce bulduğumuz “sem„” kelimesini “il” kelimesinin içine yerleştiriyoruz, 

“elif+sin+mim+ayn+ye+lam” = İSMA„ÎL ismi ortaya çıkıyor. 

 

HAYDAR 

 İntisâb itmese bir bâb-ı kerem-mu„tâda 

 Neylesün zinde olup ehl-i hüner dünyâda 

“Kapı” anlamına gelen Arapça “bâb” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “der (dal+re)” kelimesidir. 

Farsça olan ve “diri, canlı” anlamlarına gelen “zinde” kelimesinin Arapçası “hay (ha+ye)” kelimesi-

dir. Bu “hay” kelimesini daha önce bulduğumuz “der (dal+re)” kelimesine eklediğimizde 

“ha+ye+dal+re” = HAYDAR isimine ulaşıyoruz. 

 

SÜHRÂB 

 Kenâr-ı bahrda bir mâ-i sâfî eyleyüp icrâ 

 Ne gûne cevher itlâf eyledi gör sen şeh-i dânâ 
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“Mâ-i sâfî”, “su” kelimesini verir ki suyun Farsçası “âb”dır, bu kelimeyi bir kenara alıyoruz. 

“Kenâr-ı bahr” yani “bahr (be-ha-re)” kelimesinin kenarı yani son harfi “re”dir, bunu da bir kenara 

alıyoruz. Mu„ammâ çözümünde “cevher” kelimesi noktaları ifade eder. “Cevher itlâf eyledi gör sen 

şeh-i dânâ” sözlerinin işaretiyle “şeh (şın+he)” kelimesinin noktalarını kaldırıyoruz, “seh (sin+he” 

şekline dönüşüyor. Şimdi bulduğumuz bütün kelime ve harfleri birbirine ekliyoruz, 

“sin+he+r+elif+be” = SÜHRÂB ismini buluyoruz. 

 

ĠBRÂHÎM 

 Neşve-bahş olmaga bilür rindân 

 Bir iki yol şarâb ider galeyân 

Bu beyitte gizlenen isim "bir iki yol şarâb" kelimelerindedir. Bu kelimelerin sırasıyla karşılıkları 

istenilen ismi vermektedir. Ebcede göre "bir"in karşlığı "elif"tir; "iki"nin karşılığı "be"dir. "Yol" ke-

limesinin Farsça müterâdifi "râh"tır. "Şarâb" kelimesinin Farsça müterâdifi "mey"dir. "İder galeyân" 

lafızlarının işaretiyle "şarâb" yani "mey" kalb edilince yani ters çevrilince "ye+mim" ortaya çıkar. 

Bulduklarımızı sırasıyla yerleştirirsek “elif+be+râh+ye+mim”, beyitte istihrâcı istenen İBRÂHÎM is-

mi ortaya çıkar. 

 

SULTÂN SELÎM 

 Mihrdür bî-gâye lutfı kîse-i ihsân virür 

 Bir selâmında tokuz kat âsumâna şân virür 

“Güneş” anlamına gelen “mihr” kelimesinin Arapçası “şems”dir. Şems'in ilm-i nücûmda işareti 

son harfi olan “sin” harfidir; “bî-gâye” lafzının işâretiyle “lutf” kelimesinin sonundaki “fe” harfi kal-

dırlır “lam+tı” kalır; Mu„ammâ çözümünde “kîse” kelimesi bir lafzın ilk ve son harflerini ifade eder. 

“İhsân” kelimesinin kîsesi yani ilk ve son harfleri “elif ve nun”dur; bu harfler birbirine eklenince 

“sin+lam+tı+elif+nun” = birbirine eklenince SULTÂN olur. “Selâm” lafzında bulunan “bir” lafzı 

“elif”i ifade eder. “Elif” harfine yani “bir”e dokuz katılınca on olur, “10” sayısı ebcedde “ye” harfidir, 

“selâm” kelimesindeki “elif” harfi “ye” harfine dönüşür böylece “sin+lam+ye+mim” = SELÎM olur, 

iki kelime birleştirilince “SULTÂN SELÎM ismi ortaya çıkar. 

 

NAKġÎ EFENDĠ 

 Fasl-ı Neyde yüz bulup gör gûş iden dîvâneyi 

 Âh-ı bî-had çekdi çaldı arada baş-pâreyi 

Birinci mısranın ifadesiyle “ney” kelimesinin başına “yüz” sayısının ebcedde karşılığı olan “kaf” 

harfi getiriliyor “naky (nun+kaf+ye)” oluyor; “dîvâne” kelimesinin müterâdifi “şeydâ”dır, “naky” ke-

limesinin içine “şeydâ” kelimesi eklenince “nakşîdây (nun+kaf+şın+ye+dal+elif+ye)” olur. Bu keli-

meden “Âh-ı bî-had çekdi” sözlerinin işaretiyle “âh” kelimesinin sonundaki “he” harfi kaldırılınca el-

de edilen “elif” harfini kaldırıyoruz ve kelime “nakşidiy (nun+kaf+şın+ye+dal+ye” şekline dönüşü-

yor. “Başpâre” kelimesi muammâ çözümünde “nun” harfini ifade eder. “Nun” harfini de alıyoruz 

“Çalmak” kelimesinin bir anlamı da “üflemek”tir, “üflemek” “üf (elif+fe)” ile hasıl olur; böylece 

“nakşidiy” kelimesinin içerisine “nun” harfi ile “üf” lafzını yerleştirirsek “nun+kaf+şın+ye+elif+ 

fe+nun+dal+ye” = NAKŞÎ EFENDİ ismi ortaya çıkar. 

 

HAYÂLÎ 

 Didüm ol sâkîye esbâb-ı tarab oldı fürûht 

 Tâ‟ibim şimdi gerekmez baña câm-ı sahbâ 

 

 Rakam idüp aña nakd-i kadehi „arz idicek 

 „Ârifân kagıdı ardından okur didi baña 

Bu iki beyitlik mu„ammânın çözümü ikinci beyittedir. “Kadeh” kelimesinin harfleri olan “kaf” 

ebcedde 100, “dal” 4, “ha” 8 sayısının karşılığıdır. Topladığımızda “kadeh” kelimesinin ebceddeki 

sayı değeri 112 olur. “Ârifân kagıdı ardından okur” sözlerinin işaretiyle bu sayıyı tersinden okuduğu-
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muzda 211 olur. Fakat eski harflerle düşündüğümüzde 2 sayısının tersi yani aynadaki görüntüsü 6 sa-

yısı gibi görünür. O zaman 211, 611 gibi okunur. 611 sayısının karşılığı ebcedde “hayâ” kelimesidir. 

“Hı= 600 + ye= 10 + elif= 1”. Bu şekilde “hayâ” kelimesini bir kenara alıyoruz. Beytin sonundaki 

“bana” kelimesinin Arapçası “lî”dir. “Hayâ” kelimesine “lî”yi ekliyoruz, “hı+ye+elif+lam+ye” = 

HAYÂLÎ ismini buluyoruz. 

 

KAMER 

 Nâm-ı cânânı bilür ol insân 

 Ki nedür bile kalb-i pâre-i cân 

“Pâre-i cân (canın parçası)”, “ancak nefes alacak kadar vücutta kalan hayat” anlamına gelen 

“ramak” lafzının karşılığıdır. İkinci mısradaki “kalb” kelimesi elde edilen kelimenin ters çevrileceğine 

yani kalb-i küll yapılacağına işaret eder. Böylece “Ramak” kelimesini ters çevirdiğimizde 

“kaf+mim+re” = KAMER ismi ortaya çıkar. 

 

AHMED 

 Şular kim medh ider kalb ile yâri 

 Gerekdür kaddin evvel ideler yâd 

Birinci mısradaki “kalb” kelimesinin işaretiyle “medh” kelimesini kalb-i ba„z kuralına göre dü-

zenliyoruz yani harflerin yerini değiştiriyoruz, “hamd” kelimesi ortaya çıkıyor. “Kaddin” kelimesinin 

işaretiyle “boy” anlamına gelen “kadd” kelimesini alıyoruz. Kadd, teşbih yoluyla “elif” harfine benze-

tilir. “Evvel” kelimesinin işaretiyle bu “elif” harfini daha önce bulduğumuz “hamd” kelimesinin evve-

line ekliyoruz, “elif+ha+mim+dal” + AHMED ismi ortaya çıkıyor. 

 

„ALÎ 

 Bir yel olmuşdur döner kıble-nümâ gibi gözüm 

 Baş urup kılur teveccüh her tarafdan kûyuña 

“Döner” kelimesinin işaretiyle “yel” kelimesini ters çeviriyoruz “lî” oluyor. “Gözüm baş urup” 

sözlerinin ifadesiyle ki göz kelimesinin Arapçası “ayn”dır ayrıca teşbih yoluyla göz “ayn” harfine 

benzetilir, bu “ayn” harfini alıp “lî” kelimesinin başına ekliyoruz “ayn+lam+ye” = ALÎ ismi ortaya 

çıkıyor. 

 

YA„KÛB 

 „Ukûbetde durur hâsid kimi sevdüñ deyü dâ‟im 

 Mukaddem tutuben bilmez te'yi tebdîl idüp yâ'ya 

Burada üzerinde işlem yapılacak kelime “Ukûbet”dir. İkinci mısranın işaretiyle “Ukûbet” keli-

mesinin sonundaki “te” harfini “ye” harfine tebdil ediyoruz. “Mukaddem” kelimesinin işaretiyle de bu 

elde ettiğimiz “ye” harfini “ukûbet” kelimesinin başına alıyoruz. Böylece “ye+ayn+kaf+vav+be” = 

YA„KÛB kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

YA„KÛB 

 Rûy-ı yâr itse dil-i zârımı evvel şâdân 

 Soñra isterse „ukûbet ide hem bî-pâyân 

“Rûy-ı yâr” yani yârin yüzü yani “yâr” kelimesinin ilk harfi olan “ye” harfini alıyoruz. “Bî-

pâyân” sözünün işaretiyle “ukûbet” kelimesinin sonundaki “te” harfini kaldırıyoruz “ukûb” kalıyor; 

daha önce elde ettiğimiz “ye” harfini bu kelimenin başına ekliyoruz “ye+ayn+kaf+vav+be”= 

YA„KÛB ismi çıkıyor. 

 

YA„KÛB 

 Bu sûret içre „akl nihâyetsüz oldı deng 

 K'ol bedr yüzine ne yaraşmış hutût u reng 
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Bu beyittte "sûret" kelimesinin işâretiyle "bu" kelimesi tashif edilerek yani "be" harfine bir nokta 

daha ilave edilerek "ye" harfine tebdil edilir ve "yu (ye+vav)" bulunur. "Nihâyetsiz akl" ibaresinden 

"akl" kelimesinin sonundaki "lam" harfinin kaldırılacağına işaret edilmiştir. "Lam" harfi kaldırıldığında 

"ak (ayın+kaf)" kalır. "Bu sûret içre" ibaresinden yola çıkılarak "ak (ayn+kaf)", "yu (ye+vav)" kelimesi-

nin içine yerleştirilir. "ya„kû (ye+ayn+kaf+vav)" elde edilir. "Bedr yüzine" ibaresinin işaretiyle "bedr" 

kelimesinin yüzü yani ilk harfi olan "be" harfi alınarak daha önce elde ettiğimiz "ya„kû"nun sonuna ek-

lenir “ye+ayn+kaf+vav+be” ve beyitte istihrâcı istenen isim olan "YA„KÛB" ismi bulunmuş olur. 

 

ÂDEM 

 Ey dil-i haste şikâyet me-kon ez-kısmet-i ≈îş 

 Mîresed cânib-i mâ nâvek-i hûbân kem ü bîş 

"Mâ" lafzının cânibinden murat ikinci harfi yani "elif" harfidir. Çünki mu„ammâ beyitlerinde 

"cânib" kelimesi geçtiğinde işaret edilen kelimenin ilk veya son harfi kastedilir. Burada kastedilen 

"mâ" kelimesinin son harfi olan "elif"tir ki bu "elif" harfi alınıp bir kenara bırakılır. "Nâvek (ok, mız-

rak)” kelimesi de teşbih yoluyla “elif harfini ifade eder. Beytin anlamından yola çıkılarak "hûbân" ke-

limesinin "elif" harfi kaldırılır ve "hûben" lafzı elde edilir. "Kem ü bîş" ibaresinin işaretiyle "bîş" ke-

limesinin başında olan "be" harfinin de "hûben" lafzının içinden eksiltileceği anlaşılır. "Hûben" laf-

zından "be" harfini kaldırdığımızda "hûn" kelimesi ortaya çıkar. Farsça olan "hûn" kelimesinin arapça 

müterâdifi "dem" kelimesidir. Daha önce elde ettiğimiz "elif" harfi "dem" kelimesine eklenince 

“elif+dal+mim” mu„ammâ beytinin maksudu olan ÂDEM" ismi elde edilir. 

 

BEKĠR 

 Kendüyi dâ‟ire-i „aşka şu kim vâsıl ider 

 İki üç mertebede nâm-ı nigû hâsıl ider 

Ebced hesabında iki sayısının karşılığı “be” harfidir. “Dâ‟ire” ve “Üç mertebede” kelimelerinin 

işaretiyle değeri 2 olan “be” harfini on sayısı ile çarpıyoruz 20 çıkıyor. 20‟yi de yine on ile çarpıyoruz 

200 çıkıyor. Ebcedde iki sayısının karşılığı “be” harfi, 20 sayısının karşılığı “kef” harfi, 200 sayısının 

karşılığı da “re” harfidir. Bunları “be+kef+re” şeklinde birbirine ekliyoruz, BEKİR ismi çıkıyor. 

 

MÛSÂ 

 Vücûdum eyledi mû deñlü fürkati o şehiñ 

 Bir ây oldı yüzin görmez olalı o mehiñ 

“Ay” mu„ammâ çözümünde 30 gün olarak değerlendirilir. 30 sayısının Farsçası “sî (sin+ye)”dir. 

“Mû denlü” sözlerinin işaretiyle “kıl” anlamına gelen “mû” kelimesini “sî” üzerine ekliyoruz, 

“mim+vav+sin+ye” = MÛSÂ ismi ortaya çıkıyor. 

 

ġÜCÂ„ 

 Bu ne sırdır ki bir kemîne şerer 

 Yakdı şem„iñ derûnın eyledi yer 

“Yer” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “câ” kelimesidir. “Şem„iñ derûnın eyledi yer” sözlerinin 

işaretiyle “şem„ (şın+mim+ayn)” kelimesinin ortadaki harfi olan “mim” harfini kaldırıp yerine daha 

önce bulduğumuz “câ” kelimisini ekliyoruz, “şın+cim+elif+ayn” = ŞÜCÂ„ ismini ortaya çıkarıyoruz. 

 

HASAN 

 Kesiverin başını üç balıgın 

 Çıkacaktır adı komşu alıgın 

Üç balıktan maksat Arapçada balık anlamına gelen "hût, semek ve nûn" kelimeleridir. Bu üçünün 

baş harfleri olan "ha, sin, nun" alınırsa HASAN ismi ortaya çıkar. 

 

HÜSEYN 

 Görüp ol iki siyeh hâli ân-ı hüsnüñde 

 „Aceb mi deh düşer isem miyân-ı hüsnüñde 
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Bu mu„ammâda her iki mısrada da “Hüseyn” ismi çıkıyor. Mu„ammâ çözümünde “hâl (yüzdeki 

ben)” kelimesi geçerse noktayı ifade eder. “İki siyeh hâl” iki noktayı yani iki noktalı bir harfi ifade 

eder ki bu “ye” harfidir. Birinci mısranın anlamının ifadesiyle “hüsn (ha+sin+nun)” kelimesinin arası-

na “ye” eklenince “ha+sin+ye+nun” = HÜSEYN ismi ortaya çıkar. Farsça “deh” kelimesi 10 sayısını 

ifade eder. 10 sayısının ebcedde karşılığı “ye” harfidir. İkinci mısranın anlamının işaretiyle “hüsn” ke-

limesinin ortasına “deh”i yani on sayısını yani “ye” harfini düşürüyoruz, “ha+sin+ye+nun” = HÜ-

SEYN ismini buluyoruz. 

 

EMÎN 

 Miyân-ı nev-nihâlân-ı çemende 

 O bâlâ-kaddi çekseydim kenâra 

“Miyân” kelimesindeki “bâlâ-kadd” şeklinde ifade edilen elif harfini başa aldığımızda EMÎN is-

mi çıkar. 

 

TÂHĠR 

 Şâh-ı tûbâ serv-i kaddüñle gelürse bir yere 

 Her gören cânâ olur elbet taraf-dâruñ senün 

Şâh-ı tûbâ yani tûbâ kelimesinin ilk harfi olan tı harfini alıyoruz. Serv-i kadd ile ifade edilen harf 

teşbih yoluyla elif harfidir. Onu da alıyoruz. İkinci mısranın başındaki “her” kelimesine ekliyoruz. 

“tı+elif+her” = TÂHİR ismi ortaya çıkıyor. 

 

MEMÎ 

 Kanı kimdür yolında virmeyen cân 

 Dehânına şarâb aldıkda cânân 

Dehân yani sevgilinin ağzı teşbih yoluyla “mim” harfine benzetilir. Şarâb kelimesinin Farsça 

müteradifi yani eşanlamlısı “mey”dir. Mim harfini “mey” kelimesine eklediğimizde “mim+mey” = 

MEMÎ ismi ortaya çıkar. 

 

HÜSÂM 

 Harîm-i çeşmime gelse hayâl-i serv-i kadün 

 Güher-feşânlık ider çeşm-i ter safâsından 

“Güher-feşânlık ider” sözlerinin karinesiyle “çeşm” kelimesinin noktalarını atıyoruz ve “hasm” 

kelimesini elde ediyoruz. Serv-kad‟den murad “elif” harfidir. Elif harfini elde ettiğimiz kelimenin or-

tasına ekliyoruz “ha+sin+elif+mim” = HÜSÂM ismi çıkıyor. 

 

KUBÂD 

 Niçe hâlet zuhûr ide rûşen 

 Kad-i dilberde ikiden birden 

Ebcedde ikinin karşılığı “be” harfi, birin karşılığı “elif” harfidir. “Kad” kelimesinin ortasına bu 

harfleri yerleştiriyoruz “kaf+be+elif+dal” = KUBÂD ismi ortaya çıkıyor. 

 

ġÂNÎ 

 Benüm bir nâleme olmaz mu„âdil 

 Ger olursa figânı üçyüz ey dil 

Farsça “nâle” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “enîn”dir. “Enîn” kelimesinin sonundaki “nun” 

harfini kaldırıyoruz “enî” kalıyor. Ebcedde 300 sayısının karşılığı “şın” harfidir. “Şın” harfini 

“enî”nin başına ekliyoruz “şın+elif+nun+ye” ŞÂNÎ ismi ortaya çıkıyor. 

 

HÜSÂM 

 Beni ağlatdı hayâl-i müjgân 

 Göze çöp düşse olur yaşı revân 
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Göz kelimesinin Farsçası “çeşm”dir. Tashîf kuralına göre “çeşm” kelimesinden noktaları kaldırı-

yoruz ve “hasm” kelimesini elde ediyoruz. “Göze çöp düşse” ifadesinin karinesiyle “hasm” kelimesi-

nin içine teşbih yoluyla çöp‟e benzetilen “elif” harfini yerleştiriyoruz “ha+sin+elif+mim” HÜSÂM 

ismi ortaya çıkıyor. 

 

ġEMS 

 Keşf ola dirsen eger kim saña nâm-ı nâzenîn 

 Evvelâ ol niyyet içün yılda çek bir erba„în 

Yıl 360 gündür. Ebcedde 300 sayısının karşılığı “şın” harfidir. 60 sayısının karşılığı da “sin” har-

fidir. Erba„în, 40 demektir. 40 sayısının ebcedde karşılığı “mim” harfidir. Böylece “şın” ile “sin” ara-

sına “mim” harfi girerse “şın+mim+sin” ŞEMS ismi ortaya çıkar. 

 

AHMED 

 Tefe‟‟ül eyledim ser-sûre-i Seb„al-Mesânî'den 

 İkinci harfi çıkdı nâm-ı nâmî-i dil-ârâmız 

Bu mu„ammâ çözümünde telmîh kuralı uygulanır. Seb„a‟l-Mesânî Fâtiha suresidir. Fatiha suresi-

nin ser-sûresi yani ilk kelimesi “el-hamdü”dür. “İkinci harfi çıkdı” ifadesinden yola çıkarak “el-

hamdü” kelimesinin ikinci harfi olan “lam” harfini kaldırıyoruz, “elif+ha+mim+dal” harfleri kalıyor 

ve böylece AHMED ismi ortaya çıkıyor. 

 

MEMÎ 

 Cânum hevâ-yı nagme-i çeng ü rebâbda 

 Gönlüm leb-i nigârda gözüm şarâbda 

Mu„ammmâ çözümünde teşbîh yoluyla “leb” yani “dudak”, “mim” harfine benzetiliyor. Bu mim 

harfini bir kenara alıyoruz. Arapça “şarâb” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “mey (mim+ye)” kelimesi-

dir. “Gözüm şarâbda” sözlerinin karînesiyle daha önce bulduğumuz “mim” harfini “mey (mim+ye)” 

kelimesinin başına ekliyoruz, “mim+mim+ye” = MEMÎ ismine ulaşıyoruz. 

 

ZÎBÂ 

 Gel ey mehveşim kerem kıl dâmenün zülfin yukarı çek 

 Görinsün hâller elinde gâhî çift gâhî tek 

Farsça “dâmen” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “zeyl (zel+ye+lam)” kelimesidir. “Dâmenin zülfü” 

yani “dâmen” kelimesinin eşanlamlısı olan “zeyl” kelimesinin zülfü yani ilk harfi “zel” harfidir. Çünki 

mu„ammâ çözümünde “zülf” kelimesi ilgili kelimenin ilk harfini ifade eder. “Yukarı çek” ifadesi “zel” 

hafinin yukarı doğru çekilip inceltileceğine yani “ze” harfine döndürüleceğine işaret eder. Böylece “ze” 

harfini bulup bir kenara bırakıyoruz. “Hâl”, “yüzdeki veya vücuttaki ben” anlamına geliyor. “Ben” ke-

limesi mu„ammâ çözümünde noktayı ifade eder. İkinci mısrada geçen “hâller” kelimesi noktaların çoğul 

yani birden fazla olacağına işaret eder ki burada iki nokta kastedilmiştir. İki noktalı harf “ye” harfidir, 

bunu da bir kenara alıyoruz. “Çift” iki demektir, ebcedde 2 rakamnın karşılığı “be” harfidir, bunu da alı-

yoruz. “Tek” dendiğine göre “tek”, bir demektir. Bir sayısının ebcedde karşılığı da “elif” harfidir. Bul-

duğumuz bütün bu harfleri bir araya getirince “ze+ye+be+elif” = ZÎBÂ kelimesine ulaşıyoruz. 

 

ÂDEM 

 İki gözüm dimesün sana adû ey şâhım 

 Çıkarur iki gözünüñ birisini âhım 

Burada mâdde-i ism yani üzerinde işlem yapılacak kelime “âhım (elif+he+mim)” kelimesidir. 

“İki göz”den murad iki gözlü olan “he” harfidir. “He” harfinin ebcedde değeri “5”tir. “İki gözünüñ bi-

risini” sözlerinin işaretiyle “he” harfinin ebcedde karşılığı olan “5” rakamından “1” rakamı çıkarılınca 

“4” kalıyor. “4” rakamının ebcedde karşılığı “dal” harfidir. “Âhım (elif+he+mim)” kelimesinin orta-

sında bulunan “he” harfini kaldırıp yerine bulduğumuz “dal” harfini koyuyoruz, “elif+dal+mim” = 

Âdem kelimesini buluyoruz. 
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ENES 

 Sûz-ı mihrüñden zemîn âlüftedir 

 Âsumân hem teşne hem âşüftedir 

Bu mu„ammâda üzerinde işlem yapılacak kelime yani mu„ammâ deyimiyle “mâdde-i ism”, 

“âsumân (elif+sin+mim+elif+nun)” kelimesidir. “Âsumân hem teşne” sözlerinin işaretiyle bu kelime-

nin içinde bulunan “mâ” yani “su” kelimesini alıyoruz, bu şekilde “âsumân”, “teşne” yani “susuz” ka-

lıyor. Böylece “elif+sin+nun” harfleri ortaya çıkıyor. Mu„ammâ çözümünde “âşüfte (perişan)” keli-

mesi geçtiği zaman ilgili kelimenin kalb-i ba„z yapılacağına yani harflerinin düzensiz olarak yer de-

ğiştireceğine işaret eder. Bu ipucuyla “esen (elif+sin+nun)” kelimesinin harflerini düzensiz olarak yer 

değiştiriyoruz, “elif+nun+sin” = ENES ismi ortaya çıkıyor. 

 

„ALÎ 

 Ruhun kim ana „âlem müşterîdür 

 Hûr u mâh-ı tamâm u Müşterî'dür 

“Mâh-ı tamâm” ay‟dır. Ay mu„ammâ çözümünde 30 gün olarak hesap edilir. 30 sayısının ebced-

de karşılığı “lam” harfidir. Mu„ammâ çözümü kurallarına göre yedi gezegen söz konusu olduğunda 

bunların son harfi dikkate alınır. Müşterî gezegeninin son harfi “ye”dir. “Ye”harfi alınır. “Âlem” ke-

limesinin diğer harfleri kaldırılıp başında kalan “ayn” harfine elde ettiğimiz “lam” ve “ye” harfleri ek-

lenir “ayn+lam+ye” ALÎ ismi ortaya çıkar. 

 

„ALÎ 

 Gice âhum od urdı câme-i çarha degül encüm 

 Gören anı felekde her tarafdan deh düşer şâhum 

“Od” kelimesinin müteradifi yani eşanlamlısı “alev”dir. “Deh” Farsçada 10 demektir. 10 sayısı-

nın ebcedde karşılığı “ye” harfidir. “Deh düşer” sözlerinin ifadesiyle “alev” kelimesinden “vav” har-

fini kaldırıp yerine “ye” harfini koyuyoruz. Bu şekilde “ayn+lam+ye” = ALÎ ismi ortaya çıkıyor. 

 

ĠSMÂ„ÎL 

 Aldı etrâfını gumûm u humûm 

 İl arasında mûm gibi yandı 

“İl” kelimesi “elif, ye, lam” harflerinden oluşuyor. “Yandı” kelimesinin işaretiyle “mûm” keli-

mesinin eşanlamlısı olan “şem„” kelimesinden noktaları kaldırıyoruz “sem„” yani “sin, mim, ayn” 

harfleri kalıyor. “Elif, ye, lam” harflerinden oluşan “il” kelimesinin içerisine elde ettiğimiz “sem„” ke-

limesini yerleştiriyoruz, “elif+sin+mim+ayn+ye+lam” şeklinde İSMÂ„ÎL ismi ortaya çıkıyor. 

 

CEMÂL 

 Sundı meclisde bugün zâhide sâkî tolu câm 

 Hürmet ile tutup el üstine nûş itdi tamâm 

Kadeh anlamına gelen “câm” kelimesinden “tolu” kelimesinin karînesiyle “elif” harfini kaldırı-

yoruz “cem” kalıyor. “Cem” kelimesinin arkasına “el” kelimesini ekliyoruz “cim+mim+elif+lam” 

CEMÂL ismi ortaya çıkıyor. 

 

MÜSLĠM 

 Murâdın başını câmın ayağın al da fikr eyle 

 Derûn-ı sehli at nâmım nedir bir hoşça zikr eyle 

“Murâd” kelimesinin baş harfi ve “câm” kelimesinin ayağı yani son harfi “mim”dir. Bu şekilde 

bunları alarak iki “mim” harfi elde ediyoruz. “Derûn-ı sehli at” sözlerinin karînesiyle “sehl” kelimesi-

nin derûnunda yani ortasında bulunan “he” harfini kaldırıyoz “sel” (sin ve lam harfleri) kalıyor. Daha 

önce elde ettiğimiz iki “mim”in ortasına “sel” kelimesini yerleştiriyoruz “mim+sin+lam+mim” şek-

linde MÜSLİM ismi ortaya çıkıyor. 
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EMÎN 

 Aşk ile yansa derûn-ı âdem 

 Kalb-i ney anı tutar başında 

“Âdem” kelimesinin derunu yani ortası yanıyor, yani kelimenin ortasında olan “dal” harfi kaldı-

rılıyor, “elif ve mim” harfleri kalıyor. Mu„ammâ çözümünde “kalb” kelimesi geçtiğinde ilgili kelime-

nin ters çevrileceğine işarettir. Burada ilgili kelime “ney”dir, ters çevrilince “ye, nun” harfleri elde 

edilir. Bu şekilde daha önce elde ettiğimiz “elif ve mim” harflerine “ye ve nun” harflerini ekliyoruz, 

“elif+mim+ye+nun” şeklinde EMÎN kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

NÛRÎ 

 Severse yeni yetişmiş güzel sever zâhid 

 Sevince on kez ayağın bile öper zâhid 

“Yeni yetişmiş”, kelimesinin Farsça eşanlamlısı “nevres” kelimesidir. “On kez ayağın bile öper “ 

sözlerinin işaretiyle “10” sayısının ebcedde karşılığı olan “ye” harfini alıyoruz. “Nevres” kelimesinin 

ayağı “sin” harfidir, “ayağın bile öper” sözlerinin işaretiyle “nevres” kelimesinin sonundaki “sin” har-

fini kaldırıp yerine “ye” harfini koyuyoruz, “nun+vav+re-ye” = NÛRÎ ismine ulaşıyoruz. 

 

EMÎN 

 Zekî bir nev-civân dün ders-i fend almış efendimden 

 Bugün âyîne-i dilden kemend ile çıkar aya 

“Efendim” kelimesinden “ders-i fend almış” ibaresinin işaretiyle “fend” kelimesi çıkarılır ve 

“elif ve mim” harfleri kalır. “Âyîne” kelimesinden “aya” yani “elif, ye, he” harfleri çıkarılır “ye, nun” 

harfleri kalır. Daha önce elde ettiğimiz “elif ve mim” harflerine “ye ve nun” harflerini eklediğimizde 

“elif+mim+ye-nun” = EMÎN ismi çıkar. 

 

SA„ÎD 

 İsmü men kâne efdalü'l-kavm 

 Evvelü's-sûm âhirü's-savm 

Bu Arapça mu„ammâ beytinde "sûm (sin+vav+mim)” kelimesinin ilk harfi olan "sin" harfi alınır. 

“Âhirü‟s-savm”, “orucun sonu” demektir. Orucun sonunda yani ramazan bitince bayram yapılır. 

“Bayram” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “îd” kelimesidir. Bu “îd” kelimesini daha önce bulduğu-

muz “sin” harfine ekliyoruz, “sin+ayn+dal” = SA„ÎD ismini buluyoruz. 

 

BEKĠR 

 Nâm-ı dilber se harf mî-mâned 

 Her yekî ez-diger be-rütbe bülend 

Bu Farsça beyitteki mu„ammâyı çözmek için ebced hesabındaki kurallar uygulanır. Birinci mıs-

ranın ifadesine göre bulunması istenen isim üç harflidir. İkinci mısranın ifadesine göre de bu harfler 

ebced hesabına göre sıra ile birbirinden birer mertebe üstün olan harflerdir. Bu harfler şunlardır: Eb-

cedde değeri 2 olan harf “be” harfidir. 2‟yi 10 ile çarpar yani mertebesini yükseltirsek 20 sayısını elde 

ederez ki ebcedde karşılığı olan harf “kef” harfidir. 20 sayısını da 10 ile çarpar yani mertebesini yük-

seltirsek 200 sayısını elde ederiz ki ebcedde karşılığı “re” harfidir. Arapça‟da birler hânesine “âhâd”, 

onlar hânesine “aşerât”, yüzler hânesine de “mi‟ât” adı verilir. Yani bu çözümde mertebe mertebe ön-

ce “âhâd‟ı “aşerât”a sonra da “aşerât”ı “mi‟ât”a yükselttik ve istenilen kelimeyi elde ettik, demektir. 

Elde ettiğimiz bu harfleri sırasıyla bir araya getirince “be+kef+re” = BEKİR ismini buluruz. 

  

BĠHZÂD 

 Elem sonınca yüri kalb it altınun kalbin 

 Ki ol habîb-i zamânun bilesin adın 

Bu mu„ammâ beytinde "altın" kelimesinin Arapça eşanlamlısı "zeheb (zel+he+be)"dir. “Kalb” 

kelimesinin işretiyle bu kelime ters çevrilir “behz (be+he+zel)” şekline girer. İkinci “kalb” kelimesi-
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nin işaretiyle "zel" harfi tashîf edilip yani noktası kaldırılıp "ze" harfine dönüştürülür ve "bihz 

(be+he+ze)” kelimesi elde edilir. Bu kelimenin arkasına beytin sonunda bulunan “âd” kelimesi yerleş-

tirilir, bu şekilde “be+he+ze+elif+dal” = BİHZÂD ismi ortaya çıkar. 

 

MÜNÎB 

 Habâba göz kıpalı hokka-bâz-ı bint-i „ineb 

 Yedirdi bâdeye sermâye-i külâhını hep 

Mu„ammâ çözümünde “külâh” kelimesi ilk harfi ifade eder. „İneb kelimesinin ilk harfi yani 

“ayn” harfi kaldırılınca “nun ve be” harfleri kalır. “Bâde” kelimesinin eşanlamlısı “mey” (mim ve ye 

harfleri) kelimesidir. “Yedirdi” kelimesinin işaretiyle elde ettiğimiz harfleri birbirine yediriyoruz 

“mim+nun+ye+be” şeklinde MÜNÎB ismi ortaya çıkıyor. 

 

HAMZA 

 Gügercini anasından ayırsañ 

 Ayağına kiriş tak yohsa kaçar 

“Güvercin” kelimesinin eşanlamlısı “hamâm”dır. “Ana” kelimesinin eşanlamlısı “ümm”dür. 

“Gügercini anasından ayırsan” sözlerinin işaretiyle “Hamâm” kelimesinden “ümm” kelimesini yani 

“elif ve mim” harflerini kaldırıyoruz böylece “ham” (ha ve mim harfleri) kalıyor. “Kiriş” kelimesinin 

eşanlamlısı “zih” (ze ve he harfleri) kelimesidir. “Ayağına kiriş tak” sözlerinin işaretiyle elde ettğimiz 

“ham” kelimesine “zih” kelimesini ekliyoruz “ha+mim+ze+he” = HAMZA ismini elde ediyoruz. 

 

„OSMÂN 

 Sekiz yaşında sevdim bir cüvânı 

 Gözüm bir lahza ayrılmaz yüzinden 

“Sekiz” sayısının Arapça adı “semân”dır. “Göz” kelimesinin Arapçası “ayn”dır aynı zamanda 

göz “ayn” harfine teşbih edilir. “Gözüm bir lahza ayrılmaz yüzinden” sözlerinin işaretiyle “semân” 

kelimesinin başına “ayn” harfini ekliyoruz “ayn+se+mim+elif-nun” şeklinde OSMÂN ismini elde 

ediyoruz. 

 

ĠBRÂHÎM 

 Bulutlar kaplamış ancak yolında çoğını hûbûn 

 Rakîb ol murgı sayd içün yolına dâne saçmışdır 

Bulutun Farsça eşanlamlısı “ebr”dir. Yol kelimesinin eşanlamlısı “râh”dır. “Yolunda çoğunu” 

ibaresinin karînesiyle “ebr” kelimesinden “re” harfini kaldırıyoruz “eb” kalıyor. Av için kullanılan 

dâne “yem”dir. Bunların bir araya getirdiğimizde Eb+râh+yem (elif+be+re+elif+he+ye+mim)= 

İBRÂHÎM ismi çıkar 

 

AGA KEMÂL 

 Bülbül-i dil olmasa efgân-ı bî-pâyânda 

 Eşk-i hasret zâhir olmazdı gül-i handânda 

“Efgân-ı bî-pâyan” lafzının işaretiyle “efgân” kelimesinden “fe ve nun” harflerini kaldırıyoruz, 

AGA kelimesi kalıyor. “Eşk-i hasret” yani hasret gözyaşı sudur. Su kelimesinin Arapça eşanlamlısı 

“mâ”dır. “Mâ” kelimesini “gül” kelimesinin içine yerleştiriyoruz “KEMÂL” oluyor. Böylece 

“elif+gayn+elif-kef+mim+elif+lam” bir araya gelenci AGA KEMÂL ismi ortaya çıkıyor. 

 

ĠLYÂS 

 „İzârıñ güllerini gördügüm dem 

 Çıkardı lâle tonın tutdı mâtem 

“Çıkardı lâle tonın” yani lâle elbisesini çıkardı, sözlerinin ifadesiyle “lâle” kelimesinin ilk ve son 

harfini yani elbisesini çıkarıyoruz “elif ve lam” harfleri kalıyor. “Mâtem” kelimesinin eşanlamlısı 

“yâs”tır. Bir araya getirince “elif+lam-ye+elif+sin” İLYÂS ismine ulaşıyoruz. 
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(lâle'nin elbisesi baştaki lam ve sondaki he'dir bunlar çıkınca elif ve lam kalır, sonuna matem 

(yas) eklenince İlyâs olur. 

 

HÜSÂM 

 Çü câm içre görinür rûy-ı sâkî 

 Anuñ-çün katre kalmaz anda bâkî 

“Katre” kelimesi mu„ammâ çözümünde noktayı ifade eder. “Katre kalmaz” sözlerinin işaretiyle 

“câm” kelimesindeki “cim”in noktasını kaldırıyoruz “hâm‟ oluyor. “Rûy” kelimesi herhangi bir keli-

menin ilk harfini ifade eder. “Rûy-ı sâkî”den murat “sâkî” kelimesinin ilk harfi olan “sin” harfidir. Bu 

“sin” harfini “hâm” kelimesinin içine ekliyoruz “ha+sin+elif+mim” = HÜSÂM kelimesini buluyoruz. 

 

CA„FER 

 Kasd-ı ser-i Cem kılalı çeşmün dil ü cândan 

 Feryâd iderem âh ki feryâd-resüm yok 

Beyitte “Kasd-ı ser-i Cem” tamlamasının işaretiyle “Cem” kelimesinin başındaki “cim” harfini 

alıyoruz. Teşbih yoluyla “çeşm” (göz) kelimesi “ayn” harfine benzetildiği için de “ayn” harfini alıyo-

ruz. “Feryâd-res” tamlamasının işaretiyle ve iskât yoluyla “feryâd” kelimesinin başındaki “fer” hece-

sini alıyoruz. Böylece sırasıyla “cim, ayn” harfleriyle “fer” hecesi bir araya getirilince 

“cim+ayn+fe+re”, beyitte gizlenen CA„FER kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

„ALÎ 

 Esüp bâd-ı muhâlif gitdi ol şâh 

 Gözüm ardında kaldı neyleyim âh 

Birinci mısrada geçen "bâd" kelimesi Farsça olup "rüzgar" anlamındadır. Müterâdif kuralı uygu-

lanarak Farsça olan "bâd" kelimesinin Türkçesi alınır ki "yel" kelimesidir. "Muhâlif" kelimesinin işa-

retiyle "yel" kelimesi ters çevrilir. Böylece "lî" elde edilir. İkinci mısrada geçen "göz" kelimesi teşbih 

yoluyla "ayn" harfini vermektedir. Çünkü mu„ammâ halli kurallarına göre "göz" kelimesi zikredildi-

ğinde "sad, ayn, he" harflerinden biri kastedilir. Daha önce bulduğumuz "lî" lafzının başına "ayn" har-

fi eklendiğinde “ayn+lam+ye” = ALÎ ismi elde edilir ki bulunması istenen isim de budur. 

 

ÂDEM 

 Mihnet-sarây-ı sîneme geldükçe muttasıl 

 Bezl eylerem hadengine her lahza hûn-ı dil 

"Hadeng" kelimesi, Farsçadır ve "ok" anlamına gelmektedir. "Ok", şekil olarak "elif" harfine 

benzediğinden teşbih yoluyla "elif" kastedilir. “Elif” harfini bir kenara alıyoruz. İkinci mısrada geçen 

Farsça "hûn" kelimesi "kan" anlamına gelmektedir. Burada müterâdif kuralı uygulanır. "Hûn" kelime-

sinin Arapça müterâdifi "dem" kelimesidir. Beytin anlamından yola çıkarak daha önce elde ettiğimiz 

"elif" harfini "dem" kelimesinin başına eklediğimizde “elif+dal+mim” şeklinde beyitte istihrâcı iste-

nen ÂDEM kelimesini buluruz. 

 

MAHMÛD 

 Resm-i la„l-i lebi hûbâna degül mi mahsûd 

 Şekl-i dendân yerine nakş-ı dehendür meşhûd 

“Dendân” diş demektir. Diş kelimesinin Arapça karşılığı “sinn” olduğu gibi aynı zamanda teşbih 

kuralına “diş”, “sin” harfine de benzetilir. Bu beyitte “Şekl-i dendân” yani diş şekli yani sin harfi 

“mahsûd” kelimesinin içerisindeki “sin” harfini ifade eder. Yine teşbih kuralına göre “dehen” yani 

ağız “mim” harfine benzetilir. İkinci mısranın ifadesine göre “şekl-i dendân”ın yani “sin” harfinin ye-

rine “nakş-ı dehen” yani “mim” harfi getirilecek demektir. Bu şekildeki “mahsûd” kelimesinin orta-

sındaki “sin” harfini kaldırıyoruz ve yerine “mim” harfini koyuyoruz. Bu durumda 

“mim+ha+mim+vav+dad” = MAHMÛD ismi ortaya çıkıyor. 
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AYDIN 

 Şol güneşden sûret üzre bir siyeh dâm eylemiş 

 Dâne-i hâl ile vahşî dilleri râm eylemiş” 

"Bu mu„ammâ beytinde "güneşden sûret" kelimeleri yazılışta yani harf itibariyle (noktalara itibar 

edilmeden) güneş kelimesine benzer bir kelimenin kastedildiğine işaret eder. Başka bir deyişle "gü-

neş" kelimesinin ortasındaki "nun" harfinin noktasıyla oynanacağına işaret edilir. Böylece "güneş" ke-

limesinde bulunan "nun" harfi kaldırılıp yani tashîf edilip yerine iki noktalı bir harf konulur ki bu "ye" 

harfidir, kelime "kîş" şekline girer. "Kîş", “din, mezhep” anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Bu ke-

limenin Arapça müterâdifi "dîn" kelimesidir. Bu kelimeyi bulup bir kenara bıraktık. "Dâm" kelimesi 

ebced hesabıyla (dal 4 + elif 1+ mîm, 40 = 45) 45 sayısını veriyor. Bu 45 sayısı aynı zamanda "meh 

(mim 40 + he 5 =45)" kelimesindeki harflerin de ebced hesabına göre karşılığıdır. Yani "dâm ve meh" 

kelimeleri ikisi de 45'tir. Böylece "dâm" kelimesinden yola çıkarak Farsça "meh" kelimesini buluyo-

ruz. Farsça "meh" kelimesinin Türkçe müterâdifi "ay" kelimesidir. "Üzre" kelimesinin delaletiyle da-

ha önce bulduğumuz "dîn" kelimesinin üzerine "ay" kelimesini getiriyoruz ve mu„ammâda istihrâcı is-

tenen “elif+ye+dal+ye+nun” = AYDIN kelimesini buluyoruz. 

 

HALÎL 

 Nişe bed-şeklüñ rakîbâ geh bulutdur geh ayaz 

 Yıl sıfatlu geh gice geh gündüz ü geh kış u yaz 

Mu„ammâ çözümü kurallarına göre bir yıl 360 gün kabul edildiği için beyitte geçen "yıl" kelime-

sinden 360 sayısı kastedilir. 360 sayısının ebcedde yazılışı "şes (şın, 300 + sin, 60 = 360)" şeklindedir. 

Beyitteki "sıfat" kelimesinin işaretiyle "şes" kelimesinden, harfleri aynı, yani aynı sıfatta olan fakat nok-

taları farklı olan "şeş (şın, 300 + şın, 300 = 600)" kelimesi elde edilir ki bu "şeş" kelimesinin ebced değe-

ri 600'dür. 600 sayısının ebceddeki karşılığı "hı" harfidir. Beyitteki "gice" kelimesinin Arapça müterâdifi 

"leyl" kelimesidir. Daha önce bulduğumuz “hı" harfini "leyl" kelimesinin üzerine eklediğimizde 

“hı+lam+ye+lam” şeklinde bu mu„ammâ beytinde istihrâcı istenen "HALÎL" ismi ortaya çıkar. 

 

RECEB 

 Ger öykünürse görüp ol serv-i bülendüñ şîvesin 

 Silküñ dırahtun koparun dalın komañ bir mîvesin 

“Dal” kelimesi mu„ammâ çözümünde bir kelimenin ilk harfini ifade eder. “Dırahtın koparın da-

lın” sözlerinin ifadesiyle güzel bir oyun yapılmış, hem “dal” harfi hem de “dırahtın (ağacın) dalı yani 

ilk harfi” kastedilmiştir. Böylece “dıraht” kelimesinden “dal” harfini kaldırıyoruz, “raht” kalıyor. 

“Mîve” kelimesi mu„ammâ çözümünde noktayı ifade eder. “Silkün, koman bir mîvesin” sözlerinin 

işaretiyle “raht” kelimesinde “hı” ve “te” harfinin noktalarını kaldırıyoruz. Beyitte tashîf kuralı da uy-

gulanmıştır ki yukarıda belirttiğimiz gibi tashîf; “nokta koymak, nokta kaldırmak, noktalı kelimeyi 

noktasız, noktasız kelimeyi noktalı yapmak” demektir, elde ettiğimiz “raht” kelimesinin “ha” harfini 

“cim” harfine, “te” harfini de “be” harfine çeviriyoruz, böylece “re+cim+be” = RECEB kelimesi orta-

ya çıkıyor. 

 

CÜNEYD 

 Hurde–i zer iste her devlet ki var 

 Hurde-dârân-ı cihâna el virür 

Mu„ammâ çözümü usulünde “hurde” kelimesi noktalı harfleri ifade etmek için kullanılır. “Hur-

de-dârân-ı cihân” tamlamasının işaretiyle “cihân” kelimesinden noktalı harflerin alınacağı ifade edili-

yor. Bu harfler “cim ve nun” harfleridir. Bu “cim ve nun” harflerine “el” kelimesi yani onun Arapça 

müteradifi olan “yed” kelimesi eklenince “cim+nun+ye+dal” CÜNEYD ismi ortaya çıkıyor. 

 

MAHMÛD 

 Kim var ki gam-ı aşk ile uşşâk arasında 

 Cem gibi gönül bir kıl ile zülfüne baglar 
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Öncelikle beyitte geçen “gönül (kalb)” kelimesinin işaretiyle “Cem” kelimesini kalb ediyor yani 

ters çeviriyoruz, “mec (mim+cim)” oluyor. Bulduğumuz “mec” kelimesinin sonundaki “cim” harfini 

tashîf ederek yani “cim” harfinden noktayı kaldırıp “ha” harfine çevirerek “mah (mim+ha)” kelimesi-

ni elde ediyoruz. Daha sonra terâdüf yoluyla Türkçe “kıl” kelimesinin Farsça eşanlamlısı olan “mû 

(mim+vav)” kelimesini buluyoruz. Sevgilinin güzellik unsurlarından “zülf”ün benzetildiği harflerden 

birisi de “dal” harfidir, bunu da alıyoruz sonra da bulduğumuz bu harf ve kelimeleri sırasıyla birleşti-

riyoruz, “mim+ha+mim+vav+dal” = MAHMÛD ismine ulaşıyoruz. 

 

SÜLEYMÂN 

 Gün ayagın kaldırup leylüñ başına tâc urur 

 Giceler bî-pây olup bî-ser çagırurlar amân 

“Gün”, “güneş” demektir. Güneş kelimesinin Arapçası “şems”dir. Şems kelimesinin ayağı yani 

son harfi “sin”dir, “gün ayağın kaldırup” sözleriyle bunu yani son harfi olan “sin” harfini alıyoruz. 

“Gece” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “leyl”dir. “Bî-pây olup” sözlerinin karînesiyle “leyl” kelime-

sinin ayağını yani son harfini kaldırıyoruz, “ley” kalıyor. “Bî-ser çağırurlar amân” sözlerinin işaretiyle 

“amân” kelimesinin baş harfi olan “elif”i kaldırıyoruz, “mân” kalıyor. Elde ettğimiz harf ve kelimeleri 

birbirine eklediğimizde “sin+ley+mân” (sin+lam+ye+mim+elif+nun) = SÜLEYMÂN ismi çıkıyor. 

 

EYYÛB 

 Soyarken mîve ol dil-cûy-ı fettân 

 Elinden oldı sahn-ı havza üftân 

“Mîve soymak”, “mîve” kelimesinin başındaki “mim” harfi ile sonundaki “he” harfini atmak 

demektir. Bu şekilde “ye ve vav” harflerini elde ederiz. “Sahn-ı havz” havuzun ortası demektir, havu-

zun ortasında su vardır. “Su” kelimesinin Farsça eşanlamlısı “âb”dır yani “elif ve be” harfleridir. 

Mîve‟den elde etttiğimiz “ye ve vav” harflerini “âb”dan elde ettiğimiz “elif ve be” harflerinin içine 

yerleştirdiğimizde “elif+ye+vav+be” = EYYÛB kelimesini elde ederiz. 

 

ġÂH 

 Eski „uşşâka o şâh eylese tañ mı ragbet 

 Câhda evvel olan buldı terakkî kat kat 

Bu mu„ammâda “câh” kelimesinde işlem yapılacaktır. “Câhda evvel olan” “cim” harfidir. Cim 

harfinin ebcedde değeri 3‟tür. “Buldı terakkî kat kat” sözlerinin ifadesiyle “cim” harfinin ebced değeri 

olan 3 sayısının terakkî edeceği yani birler hanesinden onlar hanesine, onlar hanesinden de yüzler ha-

nesine yükseleceği işaret ediliyor. 3 sayısının onlar hanesi 30‟dur, 30 sayısının ebcedde karşılığı 

“lam” harfidir. Bu şekilde “câh” kelimesi “lâh” şekline girer. 3 sayısının yüzler hanesi ise 300‟dür. 

300‟ün ebcedde karşılığı “şın” harfidir. Bu şekilde “câh” kelimesi önce “lâh”, sonra da “şâh” oluyor 

ve istenilen ŞÂH kelimesi ortaya çıkıyor. 

 

„ALÎ BEG 

 Mâh ruhında zülfini görse Huten'de müşterî 

 Âhuyı kordı „akrebüñ dâ‟iresin iderdi devr 

Bu beyitte mu„ammâ çözümünde kullanılan birçok kural bir arada kullanılmıştır ve çözümü zor 

bir mu„ammâdır. "Mâh" kelimesi gökteki ay anlamına geldiği gibi takvim hesabında 30 günlük zama-

nı da ifade eder. Bu mu„ammâ beytinde de "mâh" kelimesinden kastedilen 30 sayısıdır ki Farsça'da 

30, "sî" demektir. "Sî" kelimesinin yazılışındaki "sin ve ye" harfleri ebced hesabına göre toplanırsa 

(sin, 60 + ye, 10 = 70) 70 sayısı elde edilir. 70 sayısının ebceddeki karşılığı "ayn" harfidir. "Ayn" har-

fini bulup bir kenara bırakıyoruz. Beyitteki "zülf" kelimesinden teşbih yoluyla "lam" harfini buluyo-

ruz ve onu da bir kenara bırakıyoruz. Çünkü mu„ammâ çözümü kurallarına göre "zülf" kelimesi zik-

redildiğinde teşbih yoluyla "lam, dal, hâ, hı, cim" harflerinden biri kastedilir. Beyitteki "müşterî" ke-

limesinden "ye" harfi murat edilir. Çünkü mu„ammâ çözümünde yedi seyyâreden birisi zikredilse o 

seyyârenin beyitte zikredilen adı Arapça, Farsça, Türkçe de olsa Arabî isminin son harfi kastedilir ki 
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burada olduğu gibi "müşterî" kelimesinin son harfi "ye"dir. Birinci mısradan elde ettiğimiz üç harf 

(ayn + lam + ye) bir araya getirilince ALÎ" kelimesi ortaya çıkar. 

Beytin ikinci mısrasında geçen "akreb" kelimesi 12 burçtan birisidir. Mu„ammâ ıstılahında her 

burcun ebced hesabında bir harfle karşılığı vardır. Akreb burcunun karşılığı da ebced hesabında "ze" 

harfidir. "Ze" harfinin ebcedde sayı karşılığı "7"dir. Beyitte "akrebüñ dâ‟iresin" lafızları "akreb" keli-

mesinin, daha doğrusu "akreb" kelimesinin hallinden çıkan sonucun (yani “ze” harfinin karşılığı olan 

7 sayısının) dâiresinin alınacağına işaret etmektedir. Mu„ammâ çözümü kurallarına göre eskiler, bir 

sayının dairesini bulmak için bugün de kullanılan ama eskilerce "Öklidis kâ„idesi" denilen sistemi uy-

gulamaktaydılar. Buna göre bir sayının dâiresi o sayının "pi" sayısıyla (3.14) çarpımıdır. Beyitte "ak-

reb" kelimesinden elde ettiğimiz "7" sayısının dairesi bu hesaba göre (7 x 3.14 = 22) 22 olmaktadır. 

Elde ettiğimiz "22" sayısının ebcede göre yazılışı "keb (kef, 20 + be, 2 = 22)" şeklindedir. İkinci mıs-

ranın sonundaki "iderdi devr" lafızlarının işaretiyle "keb" kelimesinin ters çevrilmesi istenmektedir. 

"Keb" kelimesi ters çevrildiğinde "beg" kelimesi elde edilir. Böylece daha önce birinci mısradan elde 

ettiğimiz "ALÎ" kelimesi, ikinci mısradan elde ettiğimiz "BEG" kelimesinin üzerine eklenince beyitte 

istihrâcı istenen "ALÎ BEG" ismi ortaya çıkmaktadır. 

 

Mu„ammâ ile bağlantılı bir de bir nevi tarih düşürme olan “ta„miye (mu„ammâlaştırma, kapa-

lı bir şekilde anlatma)” denilen bir şekil vardır ki bunlar ebced hesabıyla târih mısraı veya beytin-

deki bazı kelime veya hecelerin çıkarılması yahut ilave edilmesiyle düşürülen tarihlerdir yani bun-

lar bir nevi bilmeceli tarihlerdir. Bu yazının bütünlüğünü korumak adına bunlardan da birkaç ör-

nek vermek istiyorum. Basit bir örnek: 

 Bir iki iki delik 

 Abdülmecid oldı melik 

 

Burada eski yazı ile düşündüğümüzde bir (1), iki (2), iki delik ki “iki delik”ten murad edilen iki 

tane (5) rakamıdır, bunları bir araya getirdiğimizde Abdülmecid‟in tahta çıkış tarihi olan 1255 tarihi 

bulunmuş olur. 

 Çıkarup leşker-i küffârı didüm târîhin 

 Belgrad kal„asını aldı Muhammed Paşa 

       

Koca Râgıb Paşa‟ya ait olan bu beytin ikinci mısraı "târîh-i tâm" olarak ebcede göre hesaplanın-

ca 2013 rakamı elde edilir. Bundan birinci mısradaki "Çıkarup leşker-i küffârı" işareti muktezâsınca 

"leşker-i küffâr"ın ebcede göre sayısal değeri olan 861 sayısı anlaşılır ki 861 sayısını 2013 sayısından 

çıkarınca Belgrad kalesinin alınış tarihi olan 1152 tarihini bulmuş oluruz. 

 Sürdi yelken kürek a„dâyı kapûdân paşa 

 Şekl-i girdâb gelür fikre yazarken târîh (Surûrî) 

 

Tarih düşürmede meşhur olan Surûrî'nin bu beytinin birinci mısraının harflerinin ebcede göre 

toplamı 1209 tarihini verir. İkinci mısradaki "girdâb şekli" ise şekil olarak eski yazıdaki "he" harfini 

verir ve “he” harfinin ebcedde karşılığı “5” sayısıdır Böylece 1209'dan "5" rakamı çıkarılınca bir de-

niz zaferini tesbit eden 1204 hicri tarihi bulunmuş olur. 

 Şerha çekdüm dâg yakdum göz göz itdüm sînemi 

 Dâgımı seyr eyleyen görsün benim târîhimi 

 

Beyitte geçen "şerha" kelimesi "elif" harfine, dolayısıyla onun ebcedde karşılığı olan 1 sayısına; 

“dâg (dağlamaktan)” eski yazıdaki noktaya yani sıfıra (0); "göz göz" eski yazıdaki iki tane "5" rakamına 

delalet eder ki bunlar yanyana getirilince 1055 sayısı ortaya çıkar. Ayrıca ebced hesabıyla "dâgımı" ke-

limesindeki harflerin toplamı da (dal 4, elif 1, gayn 1000, mim 40, ye 10 = 1055 tarihini verir. 
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FEYZÎ'NĠN "GÜL-Ġ SAD-BERG" ADLI MU„AMMÂ RĠSÂLESĠ 
 

"Dursun-zâde" lakabıyla da anılan Feyzî Abdullâh Efendi, İstanbul'da doğmuştur. Doğum tarihi 

hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Babası sahn müderrislerinden Dursun Efendi'dir. Ab-

dulbâkî Efendi'nin küçük kardeşidir. "Bekâî" mahlasıyla şiirler yazan ağabeyi Abdulbâkî Efendi'nin 

de büyük bir âlim olmasının yanında güzel şiirleri olduğu tezkirelerde kaydedilmektedir. Müderrislik 

ve Kudüs, Bağdat, Eyüp, Üsküdar kadılıkları görevlerinde bulundu. 1019 (1610) Cemâziyelevvelinde 

Üsküdar kadısı iken vefat etti ve İstanbul'da Âbid Çelebi Mescidi hazîresinde defnolundu. Kaf-zâde 

Fâizî, tezkiresinde Feyzî Efendi'nin vefâtına "Kıldı „Abdullâh Efendi yerini dâr-ı bekâ" mısraıyla tarih 

düşürmüştür.  

Tezkirelerde ve hayatından bahseden diğer kaynaklarda âlim ve fâzıl bir insan olarak nitelenen 

Feyzî Efendi üç dilde şiir söyleyebilen, özellikle hendese ve hey‟et-i nücûm'da geniş malumatı olan 

bir şahsiyetdir. Cilt, Tezhib ve hat sanatında da mahirdir. Fakat özellikle Farsça'daki derin bilgisi ve 

muammâ konusundaki mahareti ile anılmaktadır. Tezkirelerden sadece Kaf-zâde Fâizî, Dîvân'ı oldu-

ğundan bahsediyorsa da henüz ele geçmiş değildir. Dîvân'ının dışında diğer eserleri şunlardır: "Kâfiye 

Şerhi, Câmî'ye Vukû„ât'a Kadar Hâşiye, Tefsîr-i Şerîfe Müte„allik Ta„lîkât, Şerh-i Hidâye ve Miftâh'a 

Kelimât, Ferâ‟iz-i Muhsin-i Kayserî'ye Türkçe Şerh ve Nazm, Mu„cizât-ı Enbiyâya Dâir Risâle, Fet-

hu'l-Guzâta Dâir Risâle." 

Feyzî'den bahseden eserler tesbit edebildiğimiz kadarıyla "Sicill-i Osmânî, Kınalı-zâde Hasan 

Çelebi Tezkiresi, Beyânî Tezkiresi, Rızâ Tezkiresi, Riyâzî Tezkiresi ve Kaf-zâde Fâ'izî Tezkiresi"dir. 

Bu tezkirelerde fikir birliğiyle Feyzî‟nin mu„ammâ konusunda mâhir olduğu söylenmektedir.  

"Gül-i Sad-berg", eserin sonundaki üç beyitlik tarih manzumesinin sonunda bulunan "Gül-i 

sad-berg-i gülistân-ı emel" tarih mısraının da gösterdiği gibi 998 (1589-1590) tarihinde müellifin 

ölümünden takriben 20 yıl kadar önce yazılmıştır. Eserin Türkiye kütüphanelerindeki araştırmalarımız 

sonucunda şimdilik iki nüshasını tesbit ettik. Bu nüshalar şunlardır: 

1- Nuruosmâniye Kütüphanesi, No: 4909. Bir mecmua içinde, toplam dokuz varak olan ve ta„lik 

tarzıyla yazılmış bu nüshanın her sayfasında 15 satır bulunmaktadır. Madde başları ve isimler kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. İstinsah kaydı yoktur. 

2- Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, No: 4224/1. Bir mecmua içinde 

toplam dört varak olan ve rik'a tarzıyla yazılmış bu nüshanın her sayfasında ortalama 27 satır bulun-

maktadır. Madde başları ve isimlerin üzeri çizgiyle belirtilmiştir. İstinsah kaydı yoktur.  

Eserin metnini adı geçen bu iki nüshayı değerlendirerek verdik. Bu nüshalardan yola çıkarak di-

yebiliriz ki her iki nüsha da biri digerinden veya en azından bir üçüncü nüshadan istinsah edilmiştir. 

Aralarında edisyon-kritik için değerlendirilecek hemen hemen hiç fark yoktur. Hatta sayfa kenarı not-

larında bile yerleştirme açısından bir birlik görülmektedir. 

 

Feyzî'nin , "Gül-i Sad-berg"i, "besmele, hamdele, salvele" muhtevalı Arapça bir bölüm ile baş-

lamaktadır. Bundan sonra müellifin adının, mahlasının, eserin adının geçtiği ve eserin muhtevasının 

anlatıldığı bir giriş bölümü yer alıyor. "Gül-i Sad-berg"in müellifi Feyzî, eserinin giriş bölümünde 

şunları anlatmaktadır: 

"Bu risalenin müellifi olan ve "Feyzî" mahlasını kullanan "Abdullah bin Tursun" bendeniz nice 

aylar, yıllar mu„ammâ ile meşgul olarak mu„ammâ çözme ve mu„ammâ söyleme hususunda maharet 

kazandım. Böylece, Allah'a hamd olsun ki bu konuda behre sahibi olduğumu isbat ve bu işle uğraşan-

lara da yardımcı olmak gayesiyle "Gül-i Sad-berg" adlı bir eser yazdım. Öyle bir eser yazdım ve bu 

eserde öyle güzel bir mâna peyda eyledim ki bu eserden gül yaprakları gibi sayısız lafızlar ve harfler 

çıkarmak mümkündür. Eserin aslı olan, sadece bir beyittten sayısız isimler elde edilebilir ki o beyit 

şudur: 

 "Derdüme dermân olurdı olsa ger ey serv-kad 

 Derde gâyet derde gâyet derde gâyet derde had" 
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Fakat ben bunların içinden yüz isim seçerek, bunların istihrâclarını da izah ettim. Ayrıca bu be-

yitten zamanın pâdişahının (III. Murad) ismini ve ona duâyı ihtiva eden "Murâd hân-ı hümâm med-

de'l-ilâhu eyyâmehu ebeden" ibaresi de istihrâc olunmaktadır.  

Bu risaleyi üç bölüm üzerine tertip ettim. Birinci bölüm "Mukaddime"dir ve bu bölümde yüz 

ismin nasıl çıkarılacağına dair faydalı bilgiler yer almaktadır. İkinci bölüm "Makâsıd"dır. 

"Makâsıd" bölümünde yüz ismin sıra ile ayrı ayrı istihrâcları anlatılmaktadır. Bu bölüm de üç "mak-

sad"a ayrılmaktadır. Birinci "maksad", daha önce belirtilen kurallara göre seksen ismin; ikinci "mak-

sad" on sekiz ismin; üçüncü "maksad" iki ismin istihrâcının anlatıldığı kısımlardır. Üçüncü bölüm ise 

"Hâtime"dir. "Hâtime" bölümünde adı geçen beyitten "Murâd hân-ı hümâm medde'l-ilâhu 

eyyâmehu ebeden" ibaresinin kelime kelime beş defada nasıl istihrâc edileceğinin yolu da gösteril-

mektedir." 

Eser, bu risalenin yazıldığı tarihi veren üç beyitlik bir tarih kıt„ası ile sona ermektedir. 

Feyzî, eserinin mukaddime kısmında bu esere esas aldığı beyitten, bahsettiği yüz ismin nasıl çı-

karılacağına dair faydalı bilgiler vermektedir. Daha önce mu„ammâ halli ile uğraşmamış olanların bu 

bilgileri anlamakta güçlük çekeceği düşüncesi ile bunları anlaşılır bir halde açıklamaya gerek olduğu 

düşüncesindeyiz. 

Mu„ammâda gizlenen ismin istihrâcında "Gül-i Sad-berg"de de izah edildiği gibi genellikle 

beytin ikinci mısrâı değerlendirilmekte, birinci mısrâ ya hiç kullanılmamakta yahut sadece bir veya 

birkaç kelime istihrâca esas kabul edilmektedir. 

 "Derdüme dermân olurdı olsa ger ey serv-kad 

 Derde gâyet derde gâyet derde gâyet derde had" 

 

Beyitte birinci mısrâda geçen "Serv-kad" lafzı "servi boylu" anlamına gelmektedir. "Servi" ve-

ya "servi boy", şekil itibariyle "elif" harfini çağrıştırmaktadır. Elif harfi "ebced" hesabında "bir" 

sayısını ifade etmektedir. Türkçe "bir" sayısının Farsça müteradifi ise "yek" kelimesidir. Yine bu-

nun gibi "be" harfinin ebced karşılığı "iki" sayısını vermekte, bunun da Farsça karşılığı "dü" ol-

makta; aynı şekilde "ye" harfi ebced hesabında "on" sayısını vermekte, bunun da Farsça karşılığı 

"deh" olmaktadır. Bu şekilde elde edilen harfler veya kelimeler beyitte gizlenen ismin istihrâcında 

değerlendirilmektedir. 

Beyitte ikinci mısrâda "derde gâyet" lafızları üç defa tekrar edilmektedir. Fakat bunlar şekil iti-

bariyle birbirinin aynı gibi görünse de "derde" kelimesinin "der'de", "derd'e", "derde" şekillerin-

de okunmasıyla "derde gâyet" lafzının anlamı da değişmektedir. Birincisinde "der" kelimesinin so-

nundaki harf, yani "re"; ikincisinde "derd" kelimesinin sonundaki harf, yani "dal"; üçüncüsünde 

"derde" kelimesinin sonundaki harf, yani "he" kastedilmektedir. Beytin sonundaki "derde had" 

lafzı da aynen "derde gâyet"de olduğu gibi "der'de had", "derd'e had", "derde had" okunuşla-

rıyla değerlendirilmelidir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için "Derde gâyet" lafızlarındaki bu açı-

lımları ve diğer bazı özellikleri aşağıda izah ediyoruz: 

"Der'de gâyet": Burada "der" kelimesi üzerinde ameliye yapılmaktadır. "Der" kelimesi Fars-

ça "kapı" anlamına gelmektedir. Bu kelimenin Arapça eş anlamlısı (müterâdifi) "bâb", Türkçe mü-

terâdifi "kapu" kelimesidir. "Der" kelimesinin "gâyet"i (son harfi) "re", "bâb" kelimesinin son 

harfi "be", "kapu" kelimesinin son harfi "vav"dır. 

"Der" kelimesi Farsça zarf edatıdır ve "içinde" anlamını ifade etmektedir. Bu kelimenin Arapça 

müterâdifi "harf-i cer" olan "fî"dir. Türkçe müterâdifi "de"dir. Bu durumda yani "der" kelimesi 

zarf edatı olarak değerlendirildiğinde "der" kelimesinin son harfi "re", "fî" kelimesinin son harfi 

"ye", "de" kelimesinin son harfi "he"dir. 

"Der" kelimesinin son harfi "re"dir. Bu kelimenin son harfi olan "re", "de" kelimesine tebdil 

olunduğunda "dede" kelimesi ortaya çıkmaktadır. Yine "der" kelimesinin kapı anlamı düşünüldü-

ğünde Arapça müterâdifi "bâb" kelimesidir. "Bâb" kelimesinin son harfi olan "be", "de" kelimesi-

ne tebdil olunduğunda "bâde" kelimesi elde edilmektedir. Bu tebdil, "mezc ve rabt" kaidesiyle ya-
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pılmaktadır ki "mezc ve rabt", "bir kelimenin veya harfin kendisinden sonra gelen kelimeye veya 

harfe bağlanması ve ona katılması, eklenmesi" demektir.  

Mu„ammâ beytinden isim veya harf istihrâcında, muhtelif yollardan elde edilen kelimelerin mü-

terâdifleri de kullanılmaktadır. Mesela yukarıda "bâb" kelimesinden tebdil yoluyla elde ettiğimiz 

Farsça "bâde" kelimesinin yine Farsça müterâdifleri olan "mey, mül"; Arapça müterâdifleri olan 

"Ģarâb, hamr, müdâm, râh, •ahbâ" vb. kelimeler de muammâ çözümünde değerlendirilmektedir. 

"Derd'e gâyet": Burada "derd" kelimesi üzerinde ameliye yapılmaktadır. "Derd" kelimesinin 

son harfi "dal"dır. Bu kelimenin Arapça müterâdifi "elem" kelimesidir ki "elem" kelimesinin son 

harfi "mim"dir. Bu "elem" kelimesinin son harfi olan "mim", "he" harfine tebdil olunduğunda 

"ilâh" kelimesi ortaya çıkmaktadır. "Derd" kelimesinin Türkçe müterâdifi "vâ" kelimesidir ve bu-

nun son harfi de "elif"tir. 

"Derde gâyet": Burada "derde" kelimesi üzerinde ameliye yapılmaktadır. "Derde" kelimesi-

nin son harfi olan "he", muhtelif açılardan değerlendirilmektedir. Mesela, "he" harfinin "ebced" he-

sabında değeri "beĢ" sayısıdır.  

Mu„ammâda harf istihracında o harf için "mektûbî" kelimesi kullanılıyorsa sadece harfin şekli, 

yazılışı kastediliyor demektir. Mesela "hâ-i mektûbî", "he" harfini; "dâl-i mektûbî", "de" harfini; 

"vâv-ı mektûbî", "vav" harfini ifade etmektedir. Fakat bir harf için "tesmiye" ameliyesi yapılması 

isteniyor veya o harf için "melfûzî" kelimesi kullanılıyor ise o harfin ismi yani telaffuzu kastedilmiş 

olur. Mesela "dâl-i melfûzî"den "dâl"; "vâv-ı melfûzî"den "vâv"; yahut "tesmiye ile yâ" ibare-

sinden "yâ" telaffuzunun kastedilmesi gibi. Hattâ "tesmiye" veya "melfûzî" kavramlarıyla harfin 

isminin kastedildiği durumlarda harfin isminin müterâdifleri de istihrac sırasında değerlendirilmekte-

dir. Mesela "tesmiye ile yâ" yahut "yâ-i melfûzî" denildiğinde "yâ" kelimesi kastedilmektedir ki bu 

kelimenin müterâdifi "em (ilaç)"dir. 

Konunun daha iyi anlaşılması ve örnek olması açısından metinde geçen ve kapalı olarak istihrâcı 

anlatılan isimlerden bazılarının hangi yollarla ve nasıl elde edildiğini detaylı olarak izah etmemiz ge-

rekmektedir. Bu şekilde eski harflere hâkim olan kişilerin bu çözümleri kolaylıkla anlayacağı ümidin-

deyiz. 

 

Melâmî Dede: Beytin ikinci mısrâında "Derde gâyet" lafızları üç defa tekrar edilmektedir.  

1- Bunlardan birincisini "Der'de gâyet" şeklinde okuduğumuz zaman "der" kelimesi üzerinde 

ameliye yapıyoruz. "Gâyet" kelimesinin işaretiyle burada kastedilen "der" kelimesinin son harfidir. 

Yani "der" kelimesinin veya müterâdifinin son harfi üzerinde ameliye yapılacak demektir. Türkçe'de 

"kapı" anlamına gelen Farsça "der" kelimesinin Arapça müterâdifi "bâb" kelimesidir. "Bâb" ke-

limesinin son harfi olan "be", "de"ye tebdîl edilir ve Farsça "bâde" kelimesi elde edilir. "Bâde" ke-

limesinin yine Farsça müterâdifi "mül" kelimesidir. Buradan "mül" kelimesini alıyoruz. 

2- "Derde gâyet" lafızlarından ikincisini "derd'e gâyet" şeklinde okuyoruz. Burada kastedilen 

"derd" kelimesinin son harfidir. "Derd" kelimesinin veya müterâdifinin son harfi üzerinde ameliye 

yapılacak demektir. "Derd" kelimesinin Türkçe müterâdifi "vâ" kelimesidir. "Vâ" kelimesinin son 

harfi "elif"tir. Buradan da "elif" harfini alıyoruz. 

3- Üçüncü "derde gâyet" lafzını da "der'de gâyet" şeklinde okuyoruz ve "der" kelimesi üzerin-

de ameliye yapıyoruz. "Gâyet" kelimesinin işaretiyle burada kastedilen "der" kelimesinin son harfidir. 

Yani "der" kelimesinin veya müterâdifinin son harfi üzerinde ameliye yapılacak demektir. Türkçe'de 

"kapı" anlamına gelen Farsça "der" kelimesinin Arapça müterâdifi "bâb" kelimesidir. "Bâb" kelime-

sinin son harfi olan "be", "de"ye tebdîl edilir ve Farsça "bâde" kelimesi elde edilir. "Bâde" kelimesi-

nin yine Farsça müterâdifi "mey" kelimesidir. Buradan da "mey" kelimesini alıyoruz. 

4- İkinci mısrâın sonunda bulunan "derde had" lafzını "der'de had" şeklinde okuyoruz ve yine 

"der" kelimesi üzerinde ameliye yapıyoruz. "Had" kelimesinin işaretiyle burada kastedilen "der" 

kelimesinin son harfidir. "Der" kelimesinin son harfi olan "re", "de"ye tebdil edilir ve "Dede" ke-

limesi elde edilir. 
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Böylece birinci maddede elde ettiğimiz "mül (mim+lam harfleri)"; ikinci maddede elde ettiği-

miz "elif harfi"; üçüncü maddede elde ettiğimiz "mey (mim+ye harfleri)" "Melâmî" kelimesini 

meydana getiriyor. Dördüncü maddede elde ettiğimiz "Dede" kelimesi eklendiğinde mu„ammâ bey-

tinde istihrâcı istenen "Melâmî Dede" ortaya çıkıyor. 

"Melâmî Dede" isminin istihrâcında ikinci bir yol daha vardır: 

1-Birinci madde aynen alınır, yani "mül" elde edilir. 

2- İkinci "derde gâyet" lafzı da "der'de gâyet" şeklinde okunur. "Der" kelimesi Farsça zarf 

edatı olarak değerlendirilir. Zarf edatı olan Farsça "der" kelimesinin Arapça müterâdifi harf-i cer 

olan "fî"dir. "Gâyet" kelimesinin işaretiyle "fî" kelimesinin sonundaki "ye" harfi ele alınır. "Ye" 

harfinin "tesmiye" ameliyesi söz konusudur. Bu şekilde "ye" harfinin telaffuzu yani "yâ" şekli kas-

tedilir. "Yâ" kelimesinin müterâdifi "em (ilaç)" kelimesidir. Buradan "em" elde edilir. 

3- Üçüncü "derde gâyet" yine "der'de gâyet" şeklinde okunur. "Der" kelimesi Farsça zarf 

edatı olarak değerlendirilir. Zarf edatı olan Farsça "der" kelimesinin Arapça müterâdifi harf-i cer 

olan "fî"dir. "Gâyet" kelimesinin işaretiyle "fî" kelimesinin sonundaki "ye" harfi ele alınır. "Ye" 

harfi "mektûbî" olarak değerlendirildiğinde harfin telaffuzu değil sadece şekli söz konusu olur. Böy-

lece bu maddeden de "ye" harfi elde edilir. 

4- Dördüncü madde aynen alınır, yani "Dede" elde edilir. 

Böylece birinci maddede elde ettiğimiz "mül (mim+lam harfleri)"; ikinci maddede elde ettiği-

miz "em (elif+mim harfleri)"; üçüncü maddede elde ettiğimiz "ye" harfi "Melâmî" kelimesini 

meydana getiriyor. Dördüncü maddede elde ettiğimiz "Dede" kelimesi eklendiğinde mu„ammâ bey-

tinde istihrâcı istenen "Melâmî Dede" ortaya çıkıyor.  

 

Ġlâhî Big: Beytin ikinci mısrâında "Derde gâyet" lafızları üç defa tekrar edilmektedir. 

1- Birinci "derde gâyet" lafzı "derd'e gâyet" şeklinde okunduğunda "gâyet" kelimesinin işare-

tiyle "derd" kelimesinin veya müterâdifinin son harfi üzerinde ameliye yapılacak demektir. "Derd" 

kelimesinin müterâdifi "elem" kelimesidir ve son harfi "mim"dir. "Elem" kelimesi alınacak ve ke-

limenin sonundaki "mim" harfi kaldırılarak “el (elif+lam)” elde edilecektir. 

2- İkinci "derde gâyet" lafzı "der'de gâyet" şeklinde okunduğunda "gâyet" kelimesinin işare-

tiyle "der" kelimesinin veya müterâdifinin son harfi üzerinde ameliye yapılacak demektir. "Der" ke-

limesinin müterâdifi "bâb" kelimesidir. "Bâb" kelimesinin son harfi olan "be", "de"ye tebdîl olu-

nur ve "bâde" kelimesi ortaya çıkar. "Bâde" kelimesinin son harfi "he"dir.  

3- Birinci "derde gâyet" lafzı mezc ve rabt kâidesiyle "derd'e gâyet der'de gâyet" şeklinde 

ikinci "der'de gâyet" lafzına mezc ve rabt edilir. Yani birinci maddede elde ettiğimiz "elem" keli-

mesinin son harfi olan "mim" harfi, ikinci maddede elde ettiğimiz "bâde" kelimesinin son harfi olan 

"he"ye mezc edilir yani "he" harfine tebdîl edilir. "He" harfi "tesmiye" ve "melfûz" ile yani telaf-

fuzu düşünülerek "hî" şeklinde değerlendirilir. Böylece ilk üç maddeden "Ġlâhî" ismi ortaya çıkıyor.  

4- Üçüncü "derde gâyet" lafzı "der'de gâyet" şeklinde okunduğunda "gâyet" kelimesinin işa-

retiyle "der" kelimesinin veya müterâdifinin sonundaki harf kastediliyor demektir. Farsça "kapı" an-

lamına gelen "der" kelimesinin Arapça müterâdifi "bâb" kelimesidir. Burada bulunması istenen 

"bâb" kelimesinin son harfi olan "be" harfidir. 

5- Mısrâın sonundaki "derde had" lafzı "derd'e had" şeklinde okunduğunda "had" kelimesi-

nin işâretiyle "derd" kelimesinin veya müterâdifinin sonundaki harf kastediliyor demektir. Farsça 

"derd" kelimesinin Türkçe mürâdifi "vâ" kelimesidir. "Vâ" kelimesinin son harfi "elif"tir. "Elif" 

harfi, "üslûb-ı harfî" kâidesince yani "ebced" hesabına göre "bir" sayısını ifade etmektedir. Türkçe 

"bir" sayısının Farsça müterâdifi "yek" kelimesidir. Yani burada bulunması istenen "yek (ye+kef 

harfleri)"dir. Dördüncü maddede bulduğumuz "be" harfi "yek" kelimesinin başına eklendiğinde 

"big" kelimesi ortaya çıkar. 

Böylece birinci maddede bulduğumuz "elem" kelimesinin “el” kısmı alınır. “Elem” kelimesinin 

son harfi olan "mim" harfi ikinci maddede elde ettiğimiz "bâde" kelimesinin son harfine yani "he" 
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harfine tebdîl ediliyor ve üçüncü maddedeki ameliyelerle bu "he" harfi "hî" şekline dönüştürülerek 

"Ġlâhî" kelimesi ortaya çıkıyor. Dördüncü maddede bulduğumuz "be" harfi, beşinci maddede elde 

ettiğimiz "yek (ye+kef harfleri)" kelimesinin başına eklendiğinde "Big" kelimesi ortaya çıkıyor. Bu 

şekilde ilk üç maddeden elde edilen "Ġlâhî" kelimesiyle dördüncü ve beşinci maddeden elde edilen 

"Big" kelimesi beyitte istihrâcı istenen ismi yani "Ġlâhî Big" ismini veriyor. 

 

Mîr Yahyâ: Mu„ammâlarda genellikle tek isim murâd edilir. İki kelimeden oluşan ismin is-

tihrâcı istenen mu„ammâlar az kullanılmakla beraber örnekleri görülmektedir. İki ismin murâd edildi-

ği mu„ammâların yazılması ve çözülmesi daha bir gayret istemektedir. Yine genel olarak iki kelime-

den meydana gelen mu„ammâ isimlerinde her kelime ayrı olarak bulunur. Fakat bu isimde değişik bir 

yol izlenerek "Mîr" ve "Yahyâ" kelimeleri birbirinin içinde mütâlaa edilmiş ve tek kelime gibi de-

ğerlendirilmiştir: 

1- İkinci mısrâda bulunan üç aded "derde gâyet" lafızlarından birincisini "Der'de gâyet" şek-

linde okuduğumuz zaman "der" kelimesi üzerinde ameliye yapıyoruz. "Gâyet" kelimesinin işaretiy-

le burada kastedilen "der" kelimesinin son harfidir. Yani "der" kelimesinin veya müterâdifinin son 

harfi üzerinde ameliye yapılacak demektir. Türkçe'de "kapı" anlamına gelen Farsça "der" kelimesi-

nin Arapça müterâdifi "bâb" kelimesidir. "Bâb" kelimesinin son harfi olan "be", mezc ve rabt 

kâidesiyle "de"ye tebdîl edilir ve Farsça "bâde" kelimesi elde edilir. "Bâde" kelimesinin yine Fars-

ça müterâdifi "mey" kelimesidir. Buradan "mey" kelimesini alıyoruz. 

2- Yine ikinci ve üçüncü "derde gâyet" lafızları birbirine mezc ve rabt olunur. Yani ikinci 

"der'de gâyet"de bulunan ve "gâyet" kelimesinin işâretiyle alınması istenen Farsça "der" lafzının 

Arapça müterâdifi olan "bâb" kelimesinin son harfi olan "be", üçüncü "derd'e gâyet"de bulanan ve 

yine "gâyet" kelimesinin işâretiyle alınması istenen "derd" kelimesinin sonundaki "dal" harfine 

tebdîl edilir ve "bâd (rüzgar)" kelimesi elde edilir. Farsça olan "bâd" kelimesinin Arapça müterâdi-

fi "rîh" kelimesidir. Buradan da "rîh" kelimesi alınır. 

3- Mısrâın sonundaki "derde had" lafzını "der'de had" şeklinde okuduğumuz zaman "had" 

kelimesinin işaretiyle "der" kelimesinin veya müterâdifinin sonundaki harf üzerinde ameliye yapıla-

cak demektir. "Der" kelimesi Farsça zarf edatı olarak değerlendirilir. Zarf edatı olan Farsça "der" 

kelimesinin Arapça müterâdifi, harf-i cer olan "fî"dir. Belirttiğimiz gibi "had" kelimesinin işaretiyle 

"fî" kelimesinin sonundaki "ye" harfi ele alınır. "Ye" harfinin "tesmiye" ameliyesi söz konusudur. 

Bu şekilde "ye" harfinin telaffuzu yani "yâ" şekli kastedilir. Buradan da "yâ" alınır. 

Birinci maddede elde ettiğimiz "mey (mim+ye harfleri)" ile ikinci maddede elde ettiğimiz "rîh 

(re+ye+ha harfleri)" birleştirildiğinde "mîryah" elde edilir. Buna üçüncü maddede elde ettiğimiz 

"yâ" eklendiğinde istihrâcı istenen "Mîr Yahyâ" ismi ortaya çıkar. 

Aşağıda “yüz yapraklı gül” anlamına gelen ve içerisinde bir beyitten 100 farklı ismin nasıl çıka-

rıldığını izah eden Feyzî‟nin “Gül-i Sad-berg” adlı eserinin metnini veriyoruz: 

 

GÜL-Ġ SAD-BERG 
Bismillâhirrahmânirrahîm 

 

El-hamdü lillâhi'llezî „alleme âdeme'l-esmâ‟e küllehâ ve elhemehu rümûze künûzı esmâ‟ihi cel-

lehâ ve kallehâ. Ve's-salâtu „alâ men remeze ilâ ismihi fî cemî„i'l-kütübi's-semâviyyeti'l-„aliyye. Lâkin 

lem yehtedi'd-dâllûne ilâ tarîki istihrâcihi li-„ademi'l-„inâyeti'l-ezeliyye. Ve „alâ âlihi ve ashâbi-

hi'l-lezîne ezâlû ilgâzâti şübehi'l-mübtilîn. Ve fetehû mu„ammeyâti'd-dîn ve mufas-

salâti'ş-şer„i'l-mübîn 

Ammâ ba„dü, bu risâle-i hakîre ve „ucâle-i yesîrenüñ mü‟ellifi bende-i kesîrü't-taksîr „Abdullâh 

bin Tursun el-hakîr el-mütehallis bi-Feyzî niçe mâh u sâl fenn-i mu„ammâya iştigâl idüp, bu vâdîlerde 

bir zamân tek ü pû eyleyüp, mu„ammâ-güşâ ve mu„ammâ-gû olup, el-hamdü-lillâhi ta„âlâ gavvâs-ı 

hâtır deryâ-yı mu„ammâdan mazmûn gevherin sâhil-i ihtirâ„a çıkardukça silk-i nazmda intizâmla 
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semîn ü girân-bahâ olup, zînet-efzâ-yı sudûr-ı erbâb-ı kemâl ve bâgbân-ı fikr-i fâtır bu gülzâr-ı 

bî-müntehâdan ma„ânî güllerin deste deste kopardukça şîşe-i enzâr-ı ehl-i nazarda şâd-âb u mutarrâ 

olup, „ıtr-sây-ı mecâlis-i ashâb-ı efdâl oldı. „Âkıbet bu gülşen-i nüzhet-efzâda gül gibi bir ma„nâ-yı 

ra„nâ peydâ eyledüm ki anuñla berg-i gül gibi bî-hadd ü bî-pâyân elfâz ve hurûf-ı müfrede tahsîline 

imkân olup, bir beytden esâmî-i gayr-i mütenâhiye istihrâc u istihsâl, belki bir lafz dört kerre mezkûr 

olup, her birine gayr-i mükerrer ma„nâlar virilüp, anuñla niçe matlaba ittisâl olundı. Pes ol esâmî için-

den yüz isim intihâb ve tarîk-i istihrâcları beyânında bast u ıtnâb olundı. Ne ân ki bu yüz isimden gay-

ri isim istihrâcına kudret olmaya. Belki garaz esmâ-i müstahrecede beyân-ı kesret ise bu mikdâr ile 

dahi hâsıl olur deyu ihtisâr olundı. Ve bu zikr olınacak mu„ammâ "Gül-i Sad-berg" ismi ile mü-

semmâ kılındı. Ve bu beyt-i mu„ammâdan sultân-ı dîn ve pâdişâh-ı rûy-ı zemîn "medda'llâhu ta„âlâ 

„ömrehu ve devletehu ilâ yevmi yüb„asûn mahrûse'l-cenâbi „an reybi'l-menûn" hazretlerinüñ nâm-ı 

hümâyûnları ve du„â-yı icâbet-makrûnları dahi istihrâc olınur. Bir def„ada "Murâd", bir def„ada "hân-ı 

hümâm", bir def„ada "medde'l-ilâhu", bir def„ada "eyyâmehu", bir def„ada "ebeden" hâsılı beş def„ada 

"Murâd hân-ı hümâm medde'l-ilâhu eyyâmehu ebeden" istihrâc olınur. Tarîk-i istihrâcları hâtime-i 

risâlede zikr olınsa gerekdür, inşâallâhu ta„âlâ. Ve ol "Gül-i Sad-berg" ismi ile mevsûm olan 

mu„ammâ budur: 

 "Derdüme dermân olurdı olsa ger ey serv-kad 

 Derde gâyet derde gâyet derde gâyet derde had" 

 

Pes nazar-ı şerîfleri ta„alluk iden a„yân u ekâbir ve sâ‟ir yârân u ihvân-ı zevi'l-mefâhirden tazar-

ru„ u recâ ve tevakku„ u istid„â olınur ki, vâki„ olan hatâ vü haleli ve gaflet ile sâdır olan zeleli 

dâmen-i „afv ile mestûr, "li-külli cevâdin kebvetün ve li-külli sârimin nebvetün" „özri ile ma„zûr bu-

yuralar. 

 "Ceza'llâhu hayren min te‟emmüli san„atî 

 Ve câveze mâ-fîhâ mine's-sehvi bi'l-„afvi 

 

 Ve eslaha mâ-ahta‟tü fîhi bi-fazlihi 

 Ve fıtnatihi ve'stagfirullâhe min sehvi"  

 

Ve bu risâle "bir mukaddime ve makâ•ıd-ı selâse ve hâtime" üzerine tertîb olunmuşdur. 

Mukaddime: Esâmî-i ma„hûdenüñ istihrâcına nâfi„ olan umûr beyânındadur. Ma„lûm ola ki 

umûr-ı ma„hûde iki kısımdur: 

Kısm-ı Evvel: Oldur ki, istihrâc-ı isimde mısrâ„-ı evvelüñ hergiz medhali olmayup ve mısrâ„-ı 

sânîde olan üç „aded "derde gâyet" lafızlarınuñ ve bir „aded "derde had" lafzınuñ cümlesi mu„teber 

olup, mısrâ„-ı sânîde hergiz hâlî lafz kalmaya. 

Kısm-ı Sânî: Oldur ki, istihrâc-ı ma„hûdda mısrâ„-ı evvelüñ medhali ola. "ey serv-kad" lafµın-

dan "elif" murâd olmagla mısrâ„-ı sânîde yine üslûb-ı ma„hûd üzere bir hâlî lafz kalmaya. Kısm-ı ev-

vel iki nevi„dür: 

Nev„-i Evvel: Oldur ki, zikr olınan elfâz-ı erba„adan her biri tahsîl-i ba„z-ı hurûfda müstakil 

olup, anlardan bir lafzı mücâviri olan lafz ile mezc ve rabta ihtiyâc olmaya. 

Nev„-i Sânî: Oldur ki, elfâz-ı ma„hûdeden birini mücâviri ile mezc ve rabta ihtiyâc olup, sûret-i 

imtizâc ve irtibât muktezâsınca bir ma„nâ-yı mu„ammâyî hâsıl olup, ba„zı hurûf-ı isim ol üslûb üzere 

istihrâc olına. Dahi ma„lûm ola ki nev„-i evvel mûcibince istihrâc, iki üslûba münhasırdur: 

Üslûb-ı Evvel: Oldur ki, "derde gâyet" lafzında "derd" lafzı tallîl olunmayup, "derd" lafzına 

gâyet olan şey‟ dimek olan ya harf-i "dâl" murâd ola, "derd" i„tibârı ile; ya harf-i "elif" murâd ola, 

"vâ" i„tibârı ile; ya harf-i "mîm" murâd ola, "elem" i„tibârı ile. 

Üslûb-ı Sânî: Oldur ki, "derd" lafzı tahlîl olına. Sûret-i tahlîlde üç vech ile ma„nâ virilmek 

mümkindür: 
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Vech-i Evvel: Oldur ki, "der" lafzı "de gâyet" ola. Ya„nî "de gâyet" vasf-ı terkîbî olmak üzere 

"der" lafzına haber mülâhaza olınup, âhiri "de" lafzına tebdîl olına, dimek ola. Meselâ, "der" lafzınuñ 

râ'sı "de" lafzına tebdîl olınsa "dede" hâsıl olur. Eger "der" lafzınuñ mürâdifi "bâb" lafzınuñ bâ-i 

sânîsi "de" lafzına tebdîl olınsa "bâde" hâsıl olur. Bu sûretde ya lafz-ı "bâde" kendüsi murâd ola, 

yâhud mürâdifâtından lafz-ı "mül" ve lafz-ı "mey" ve lafz-ı "râh" ve lafz-ı "şarâb" ve lafz-ı "hamr" ve 

lafz-ı "müdâm" murâd ola. 

Vech-i Sânî: Oldur ki, "de" lafzı edât-ı zarfiyyet olup, "der" lafzında "gâyet" olan şey‟ dimek 

olup ya harf-i "râ" murâd ola, "der" i„tibârı ile; ya harf-i "yâ" murâd ola, "fî" i„tibârı ile; ya harf-i "bâ" 

murâd ola, "bâb" i„tibârı ile; ya harf-i "vâv" murâd ola, "kapu" i„tibârı ile. 

Vech-i Sâlis: Oldur ki, "der" lafzı edât-ı zarfiyyet olup, "de" lafzından anı tansîs murâd olup, 

"de" lafzında "gâyet" olan şey‟ dimek olup, harf-i "hâ" murâd ola. Nev„-i sânî muktezâsınca istihrâc, 

zımn-ı şerh-i emsilede vuzûh bulmagın te‟hîr olundı.
13

 

Dahi ma„lûm ola ki her mâddede ki harf-i müfred murâd ola, ya „amel-i tesmiye ile ismi murâd ola, 

yâhud müsemmâ kendüsi murâd olup, „amel-i tesmiyeye ihtiyâc olmaya. Ve tesmiye ile "yâ" murâd ol-

dugı zamânda mürâdifi lafz-ı "em" murâd olmak dahi olmuşdur. Ve ba„zı hurûf-ı müfredede a„mâl-i 

hisâbîden üslûb-ı harfî i„tibâr olunmak dahi olmuşdur. Meselâ, "elif-i mektûbî"den "yek" murâd olmak 

gibi ve "bâ-i mektûbî"den "dü" murâd olmak gibi ve "yâ-i mektûbî"den "deh" murâd olmak gibi. 

Dahi ma„lûm ola ki ism-i matlûbuñ enfüs-i hurûfunda i„tibâr-ı a„mâl-i tezyîlî lâzım olmagın, gâhî 

tahsîl olınan harf muhaffef iken ism-i matlûbda müşedded; gâhî harf-i ma„hûd „Arabî iken ism-i mat-

lûbda „Acemî olur. Sâ‟ir a„mâl-i tezyîlî dahi böyledür. Ammâ vâsıta makûlesinde a„mâl-i tezyîlî 

bi-tamâmihâ ri„âyet olunmuşdur, kat„â bir dakîka fevt olmamışdur. 

Kısm-ı evvelden nev„-i evvel ile istihrâc olınan seksen isimdür ki bunlardur.
14

 

"Baba Ümeym, Emîr Ümeym, Edhemî Dede, Müdâmî Big, Şarâbî Big, Melâmî Dede, Baba 

Dûrî, Baba Dehrî, Mîrî Big, Pîr Ahmed, Emîr Ahad, Emîr Dede, Pîrî Big, Mîr Edhem, Mollâ Mîr, 

Bedr Dede, Abdâlî, Mollâ Âhî, Memî Big, Âhî Big
15

, Hûd Dede, Dürrî Big, Emîrî, İmâmî, Hümâmî, 

Murâdî, Hüdâyî, Edhemî, Merdümî, Behrâm, Bayrâm, Bahâdır, Ümîdî, Müdâmî, Bahâyî, Bahârî, 

Merâmî, Hevâyî, Edâyî, Dâ‟imî, Rübâbî, Peyâmî, Peykerî, Mülhemî, Mürîdî, Ârâmî, Abherî, Emrî, 

Bedrî, İmâm, Merdî, Mehdî, Hâdî, Edhem, Merdüm, Dâver, Baba, Bâbür, Hümâm, Yârî, Yârum, 

Mîrüm, Yâdî, Mihrî, Râmî, Âdemî, Eyyûb, Dehrî, Me‟âbî, Dârâ, Devrî, Mâhum, Bahâr, Dâvud, İbâb, 

Ümeym, Edîb, Mürîd, Rûmî, Hirevî."  

Kısm-ı evvelden nev„-i sânî ile istihrâc olınan on sekiz isimdür ki bunlardur: 

"Melâlî Dede, Mollâ Lârî, Mollâ İlâhî, Bâlî Dede, Vâlî Dede, İlâhî Big, Mîr Yahyâ, Ferruh Merd, 

İlhâmî, Bâlâyî, Fârâbî, Ferhâd, Vâlihî, Ferîdî, Fedâyî, Ferîd, Ferdî, Fehmî." 

Kısm-ı sânî ile istihrâc olınan iki isimdür ki bu mezkûrlardur: 

"İbrâhîm, Emîr Ahmed." 

 

Makâsıd: Esâmî-i ma„hûdenüñ „ale't-tertîbi'l-mezkûr istihrâcları beyânındadur: 

Maksad-ı Evvel: Kısm-ı evvelden nev„-i evvel ile istihrâc olınan esâmînüñ tarîk-i istihrâcları-

dur: 

                                                           
13 Sayfa kenarında: "Egerçi tesmiye ve terâdüf ve iştirâk vücûhını teksîr itmek ve üslûb-ı harfî i‘tibârâtını dahi teksîr itmek 

ve aşagada gelecek suver-i imtizâc ve irtibâtı dahi teksîr itmek ve i‘tibâr olunmayan niçe a‘mâl-i i‘tibârî mümkindür. 

Lâkin ihtiyâc olmamagın iktifâ olundı. Ehl-i tab‘ mu‘ammâyîler te’emmül eylesünler."  
14 Sayfa kenarında: "Sekiz harflü isimler cümleden evvel zikr olınup, ba‘dehu yedi harflü, kezâ ve kezâ dört harflüye mün-

tehî olınca tertîb üzere zikr olunmuşdur. Nev‘-i sânîde dahi böyledür."  
15 "Âhî Big" ismi, daha sonra gelecek olan ve isimlerin tek tek açıklamasının yapıldığı bölümde yer aldığı halde burada her 

iki nüshada da bulunmamaktadır. Bu kısımda sayısı 80 olarak belirtilen isimlerin eksik kalmaması için bu isim de aşağı-

daki bölümden alınarak tarafımızdan buraya eklenmiştir. (Hazırlayanın notu.)  
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Baba Ümeym: Evvelki "der'de gâyet" lafzından "der" lafzında ya„nî "bâb"da gâyet olan şey‟, 

dimek olup, tesmiye ile "bâ" murâd olur. İkinciden dahi kezâlik "baba" olur. Üçünciden "elif-i 

mektûbî" murâd olup, "derd'e had"den tesmiye ile "mîm-i melfûzî" murâd olup "Baba Ümeym" olur. 

Emîr Ümeym: Evvelki "derd'e gâyet" lafzından "elif-i mektûbî" murâddur. İkinci "der'de 

gâyet"den "bâde" i„tibârı ile "mey" murâd olur. Üçünciden tesmiye ile "râ-i melfûzî" murâddur. 

"Derd'e had"den tesmiye ile "mîm-i melfûzî" murâddur. "Emîr Ümeym" olur. Tarîk-i âher: Evvelki 

"der'de gâyet"den tesmiye ile "yâ" murâd olup, andan terâdüfle "em" murâddur. İkinciden "yâ-i 

mektûbî" murâddur. Bakiyyesi yine üslûb-ı sâbık üzeredür. 

Edhemî Dede: Evvelkiden "elif-i mektûbî", ikinciden "yâ-i mektûbî" murâd olup, andan üslûb-ı 

harfî ile "deh" murâddur. Üçünciden "bâde" i„tibârı ile "mey" murâddur. "Der'de had"den "dede" hâsıl 

olup, "Edhemî Dede" olur. 

Müdâmî Big, ġarâbî Big: Evvelkiden "bâde" i„tibârı ile ya "müdâm" yâhud "şarâb" murâd olur. 

İkinciden "yâ-i mektûbî" murâddur. Üçünciden "bâ-i mektûbî" murâddur. "Derd'e had"den "elif-i 

mektûbî", andan üslûb-ı harfî ile "yek" murâd olup, ya "Müdâmî Big" yâ≈ud "Şarâbî Big" olur. 

Melâmî Dede: Evvelkiden "bâde" i„tibârı ile "mül" murâddur. İkinciden "elif-i mektûbî", üçün-

ciden yine "bâde" i„tibârı ile "mey" murâd olup, "der'de had"den "dede" hâsıl olup, "Melâmî Dede" 

olur. İkinci ve üçüncide tarîk-i âher mümkindür. Nitekim misli "Emîr Ümeym" isminüñ tarîk-i âhe-

rinde sebk itmişdür. 

Baba Dûrî: Evvelkiden ve ikinciden tesmiye ile "Baba" hâsıl olur. Üçünciden "bâ-i mektûbî", 

andan üslûb-ı harfî ile "dü" murâd olur. "der'de had"den tesmiye ile "rî" melfûzı murâd olup, "Baba 

Dûrî" olur. 

Baba Dehrî: Bu dahi "Baba Dûrî" gibidür. Bu deñlü farkı vardur ki, üçünciden "yâ-i mektûbî", 

andan üslûb-ı harfî ile "deh" murâd olur. Tarîk-i âher: Evvelkiden tesmiye ile "bâ", ikinciden "bâde" 

lafzı tahsîl olınup, "Baba deh" olur. Üçünciden "râ-i mektûbî", "der'de had"den "yâ-i mektûbî" murâd 

olup, "Baba Dehrî" olur. 

Mîrî Big: Evvelkiden "bâde" i„tibârı ile "mey", ikinciden tesmiye ile "rî" murâddur. Bâkîsinden 

"Big" istihrâc olınur. Tarîki, "Şarâbî Big" isminde sebk itmişdür, "Mîrî Big" olur.  

Pîr Ahmed: Evvelkiden tesmiye ile "bâ-i „Acemî"
16

 ya„nî "pî" murâddur. İkinciden "bâde" 

i„tibârı ile "râh" murâddur. Üçünciden "mîm-i mektûbî", "derd'e had"den "dâl-i mektûbî" murâd olup, 

"Pîr Ahmed" olur. 

Emîr Ahad: Evvelkiden "elif-i mektûbî", ikinciden "mey", üçünciden "râh" murâd olup, "derd'e 

had"den "dâl-i mektûbî" murâddur, "Emîr Ahad" olur. Evvelki ile ikincide bir tarîk dahi mümkindür. 

Nitekim misli geçmişdür.
17

 

Emîr Dede: Evvelkiden "elif-i mektûbî", ikinciden "mey", üçünciden "râ-i mektûbî", "der'de 

had"den "Dede" murâd olup, "Emîr Dede" olur. Evvelki ile ikincide bir tarîk dahi mümkindür. Nite-

kim misli mirâren geçmişdür. 

Pîrî Big: Evvelkiden tesmiye ile "bâ-i „Acemî" ya„nî "pî" murâddur. İkinciden tesmiye ile "rî" 

murâddur. Bâkîsinden "Big" istihrâc olınur. Nitekim zikr olundı. 

Mîr Edhem: Evvelkiden "mey", ikinciden tesmiye ile "râ", üçünciden "yâ-i mektûbî", andan 

üslûb-ı harfî ile "deh" murâd olup, "derd'e had"den "mîm-i mektûbî" murâd olup, "Mîr Edhem" olur. 

                                                           
16 Sayfa kenarında: "Tahsîl olınan "bâ" egerçi asıl mâddesi i‘tibârı ile ‘Arabî'dür, lâkin nefs-i hurûf-ı isimde tezyîl mühim 

olmamagın, hâlâ ‘Acemî olmasına idlâl eylemez." 
17 Sayfa kenarında: "Derde had" lafzından "elif-i mektûbî", andan üslûb-ı harfî ile "Ahad" lafzı murâd olup, bakiyye aña gö-

re i‘tibâr olunup, bir tarîk-i istihrâc beyân itmek dahi mümkindür. Lâkin mukaddimede bu vechile üslûb-ı harfî mezkûr 

olmamagın şerhde ta‘arruz olunmadı. Bu makûleler niçe yirde dahi mümkindür. Mukaddimede mezkûr olmamagla 

esnâ-i şerhde ta‘arruz olunmamışdur." 
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Mollâ Mîr: Evvelkiden "mül", ikinciden "elif-i mektûbî", üçünciden "mey" murâd olup, "der'de 

had"den "râ-i mektûbî" murâd olup, Mollâ Mîr" olur. İkinci ile üçüncide bir tarîk da≈i mümkindür. 

Misli sebk itmişdür. 

Bedr Dede: Evvelkiden "bâ-i mektûbî", ikinciden "dâl-i mektûbî", üçünciden "râ-i mektûbî", 

"der'de had"den "Dede" istihrâc olınup "Bedr Dede" olur. 

Abdâlî: Evvelkiden "elif-i mektûbî", ikinciden "bâ-i mektûbî", üçünciden tesmiye ile "dâl-i 

melfûzî", "der'de had"den "yâ-i mektûbî" murâd olup, "Abdâlî" olur. 

Mollâ Âhî: Evvelkiden "mül", ikinciden ve üçünciden iki "elif-i mektûbî", "derde had"den tes-

miye ile "hî" murâd olup, "Mollâ Âhî" olur. 

Memî Big: Evvelkiden "mîm-i mektûbî", ikinciden "mî" murâddur. "Big" istihrâcı geçmişdür. 

Âhî Big: Evvelkiden "elif-i mektûbî", ikinciden tesmiye ile "hî" murâddur. "Big" istihrâcı 

ma„lûmdur. 

Hûd Dede: Evvelkiden "hâ-i mektûbî", ikinciden "vâv-ı mektûbî", üçünciden "dâl-i mektûbî", 

"der'de had"den "Dede" hâsıl olup, "Hûd Dede" olur. 

Dürrî Big: Evvelkiden "dâl-i mektûbî", ikinciden tesmiye ile "rî" murâddur. Bâkîsi ma„lûmdur. 

Emîrî: Evvelkiden "elif-i mektûbî", ikinciden "mîm-i mektûbî", üçünciden "yâ-i mektûbî", 

"der'de had"den tesmiye ile "rî" murâd olup, "Emîrî" olur. Tarîk-i âher: Evvelkiden tesmiye ile "yâ", 

andan terâdüfle "em" murâd ola. Bakiyyesi zâhirdür. Tarîk-i âher: Evvelkiden "elif-i mektûbî", ikinci-

den "bâde" i„tibârı ile "mey" murâd ola. Bakiyyesi zâhirdür. 

Ġmâmî, Hümâmî: "Emîrî" isminüñ üç tarîk ile istihrâcına nazar olınıcak zâhir olur ki, "İmâmî" 

ismi üç tarîk ile, "Hümâmî" ismi iki tarîk ile istihrâc olınur. 

Murâdî: İkinciden tesmiye ile "râ" murâddur. Bâkîsi zâhirdür. 

Hüdâyî: "Der'de had"den tesmiye ile "yî" murâddur. Bâkîsi mukaddimeyi tetebbu„ idene zâhirdür. 

Edhemî: Evvelkiden "elif-i mektûbî", ikinciden "yâ-i mektûbî", andan üslûb-ı harfî ile "deh" 

murâd olup, bakiyyeden "mîm" ve "yâ" murâd olup, "Edhemî" olur. Tarîk-i âher: "Der'de had"den 

"mî" murâd ola. "Elif" ve "dâl" ve "hâ" zâhirdür.
18

 

Behrâm, Bayrâm: Evvelkiden "bâ-i mektûbî", üçünciden tesmiye ile "râ" murâd olup, "derd'e 

had"den "mîm-i mektûbî" murâddur. İkinciden "hâ-i mektûbî" murâd olursa "Behrâm" olur. Eger 

"yâ-i mektûbî" murâd olursa "Bayrâm" olur. Tarîk-i âher: "Der'de had"den tesmiye ile "yâ", andan 

terâdüfle "em" murâd olup, bâkî üç lafızdan üç harf-i mektûbî murâd ola. "Bayrâm isminde bir tarîk 

dahi mümkindür: Evvelkiden tesmiye ile "bî" murâd ola. Bâkîsi zâhirdür.  

Bahâdır: İkinciden tesmiye ile "hâ" murâddur. Bâkîsi zâhirdür. 

Ümîdî, Müdâmî: Bu iki isim ikişer tarîk ile istihrâc olunmak mümkindür. Nazîri mirâren sebk 

itmişdür. 

Bahâyî, Bahârî: Bu iki ismüñ istihrâcında ikişer tarîk mümkindür. „Amel-i tesmiye ya ikinciden 

tahsîl olınan "hâ"da, yâhud "der'de had"den tahsîl olınan harfde i„tibâr olunmak gerekdür. 

Merâmî: Üç tarîk ile istihrâc olınur. Nitekim nazîri mirâren sebk itmişdür. 

Hevâyî, Edâyî: Bu iki ismüñ istihrâcında "der'de had"den tesmiye ile "yî" murâd olur. Bâkîsi 

zâhirdür. 

Dâ'imî: "Derde had"den "mî" murâd olur. Bâkîsi zâhirdür. 

Rübâbî: İki tarîk ile istihrâc olunmak mümkindür. „Amel-i tesmiye „alâ-vechi't-tenâvüb iki mev-

zi„de i„tibâr olunmak ile. 

                                                           
18 Sıralamaya göre "Edhemî" isminden sonra gelmesi gereken "Merdümî" ismi ve açıklaması her iki nüshada da atlanmış 

ve bundan sonra gelen "Behrâm ve Bayrâm" isimlerine geçilmiştir. (Hazırlayanın notu.) 
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Peyâmî: Evvelkiden tesmiye ile "bâ-i „Acemî" ya„nî "pî", ikinciden "elif-i mektûbî", üçünciden 

"mîm-i mektûbî", "der'de had"den "yâ-i mektûbî" murâd olup, "Peyâmî" olur. Tarîk-i âher: Evvelki-

den tesmiye i„tibâr olunmayup, ancak "bâ-i mektûbî-i „Acemî" murâd olup, ikinciden tesmiye ile "yâ", 

bâkî iki lafızdan "mîm-i mektûbî" ve "yâ-i mektûbî" murâd ola. Eger evvelkide ve ikincide tesmiye 

i„tibâr olunmaz ise iki tarîk ile dahi istihrâcı mümkindür. Nazîri mirâren geçmişdür. El-hâsıl bu isim 

dört tarîk ile istihrâc olunmak mümkindür. 

Peykerî: Evvelkiden "bâ-i mektûbî-i „Acemî" murâddur. İkinciden "elif-i mektûbî", andan 

üslûb-ı harfî ile "yek" murâddur. Bâkîsi zâhirdür. 

Mülhemî: Evvelkiden "mül" murâddur. Bâkîsi zâhirdür.
19

 

Mürîdî: İkinciden tesmiye ile "rî" murâddur. Bâkîsi zâhirdür. 

Ârâmî: "Merâmî" ismi gibi üç tarîk ile istihrâc olunur. 

Abherî: "Der'de had"den tesmiye ile "rî" murâddur. Mâ-„adâsı zâhirdür. 

Emrî isminden Hirevî ismine varınca ki cem„an otuz üç isimdür ve her birinüñ harfi dörtdür, 

zâ‟id ve nâkıs degüldür. Tarîk-i istihrâcları şerh u beyândan müstagnîdür. Zîrâ "Mukaddime"de 

ma„lûm oldı ki elfâz-ı erba„anuñ her birinden "dâl" ve "mîm" ve "elif" ve "râ" ve "yâ" ve "bâ" ve 

"vâv" ve "hâ" tahsîl olunmak mümkindür. Bu otuz üç isimde ise bu sekiz harfden gayri harf yokdur. 

Ve „amel-i tesmiye ve anuñ emsâli bir „amele ihtiyâc yokdur.  

 

Maksad-ı Sânî: Kısm-ı evvelden nev„-i sânî ile istihrâc olınan esâmînüñ tarîk-i istihrâclarıdur. 

Esâmî-i âtiyenüñ istihrâcında elfâz-ı erba„a-i ma„hûdeden biri, mücâviri olan lafız ile mezc ve rabt 

olunup, ba„zı hurûf-ı isim bu tarîk ile tahsîl olunsa gerekdür. Nitekim beyânı va„d olunmuş idi. 

Melâlî Dede: Evvelki "bâde" i„tibârı ile "mül" murâddur. İkinci "derde gâyet" lafzı ile üçünci 

"derde gâyet" lafzı mezc olunmuşdur.
20

 Mezc olınanlaruñ evveli mübtedâ, sânîsi haber mülâhaza olu-

nup, dimek olur ki "derd"e ya„nî "elem" lafzına gâyet olan şey‟, "der"de ya„nî "fî" lafzında gâyet olan 

şey‟dür. Ya„nî "elem" lafzınuñ "mîm"i "yâ-i mektûbî"ye mübeddel ola, "âlî" hâsıl olur. "Der'de 

had"den "Dede" hâsıl olup, "Melâlî Dede" olur. 

Mollâ Lârî: Evvelkiden yine "mül" murâddur. İkinci ile üçünci yine üslûb-ı ma„hûd üzere mezc 

olınup, "elem" lafzınuñ "mîm"i "elif-i mektûbî"ye tebdîl olınup "elâ" hâsıl olur. "Der'de had"den tes-

miye ile "rî" hâsıl olup, "Mollâ Lârî" olur. 

Mollâ Ġlâhî: Evvelkiden "mül", ikinciden "elif-i mektûbî" murâddur. Üçünci ile "derde had" laf-

zı mezc olunmuşdur. "Elem" lafzınuñ "mîm"i tesmiye ile "hî" lafzına tebdîl olına dimek olup, "Mollâ 

İlâhî" olur. 

Bâlî Dede, Vâlî Dede: Evvelkiden ya "bâ-i mektûbî", yâhud "vâv-ı mektûbî" murâddur. İkinci 

ile üçünci mezc olınup, "elem" lafzınuñ mîmi "yâ-i mektûbî"ye tebdîl olınup "âlî" olur. "Der'de 

had"den "Dede" hâsıl olup ya "Bâlî Dede", yâhud "Vâlî Dede" olur. 

Ġlâhî Big: Evvelki ile ikinci mezc olınup, "elem" lafzınuñ "mîm"i tesmiye ile "hî" lafzına tebdîl 

olına, dimek olup, "İlâhî" olur. "Big" istihrâcı mirâren sebk itmişdür.  

Mîr Yahyâ: Evvelkiden "bâde" i„tibârı ile "mey" murâd olur. İkinci ile üçünci mezc ve rabt olı-

nup, dimek olur ki, "der"de ya„nî "bâb" lafzında "gâyet" olan "derd"e ya„nî "derd" lafzına "gâyet" olan 

"dâl-i mektûbî"ye tebdîl ola, "bâd" olur. Terâdüfle "rîh" murâddur. "Mîr Yah" olur. "Der'de had"den 

tesmiye ile "yâ" hâsıl olup, "Mîr Yahyâ" olur. 

                                                           
19 Sayfa kenarında: "Peykerî ve Mülhemî isimlerinde tarîk-i âhere mecâl yokdur" 
20 Sayfa kenarında: "Derd-i evvel tahlîl olmamışdur, derd-i sânî tahlîl olmuşdur." 
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Ferruh Merd: Evvelki ile ikinci mezc ve rabt olınup, dimek olur ki "der"de ya„nî "fî"de gâyet 

olan "der"de "gâyet" olan "râ-i mektûbî"ye tebdîl ola, "fer" olur. Üçünciden bâde i„tibârı ile "hamr" 

murâd olup, "derd'e had"den "dâl-i mektûbî" murâd olup, "Ferruh Merd" olur. 

Ġlhâmî: Evvelki ile ikinci mezc olınup, "elem" lafzınuñ "mîm"i tesmiye ile "hâ-i melfûzî"ye teb-

dîl olına, dimek olup, "ilhâ" olur. Üçünciden "mîm-i mektûbî", "der'de had"den "yâ-i mektûbî" murâd 

olup, "İlhâmî" olur. Eger "elem" lafzınuñ "mîm"i, "hâ-i mektûbî"ye tebdîl olınup, tesmiye i„tibâr 

olunmayup, sûret-i imtizâcdan "ilh" lafzı hâsıl olur ise, bakiyyeden "âmî" lafzı iki tarîk ile istihrâc 

olunmak mümkindür. Nazîri mirâren geçmişdür. Pes bu isim üç tarîk ile istihrâc olunur. 

Bâlâyî: Evvelkiden "bâ-i mektûbî" murâddur. İkinci ile üçünci mezc olınup, "elem" lafzınuñ 

"mîm"i "elif-i mektûbî"ye tebdîl olına, dimek olup, "âlâ" hâsıl olur. "Der'de had"den tesmiye ile "yî" 

murâd olup, "Bâlâyî" olur. 

Fârâbî: Evvelki ile ikinci mezc ve rabt olınup, "der"de ya„nî "fî"de "gâyet" olan "derd"e ya„nî 

"vâ" lafzına "gâyet" olan "elif-i mektûbî"ye tebdîl ola, dimek olup, "fâ" hâsıl olur. Üçünciden tesmiye 

ile "râ", "der'de had"den tesmiye ile "bî" murâd olup, "Fârâbî" olur. 

Ferhâd: Yine evvelki ile ikinci mezc olınup, "fî" lafzınuñ gâyeti, "râ-i mektûbî"ye mübeddel 

olup, "fer" olur. Üçünciden tesmiye ile "hâ" murâddur. "Derd'e had"den "dâl-i mektûbî" hâsıl olup, 

"Ferhâd" olur. 

Vâlihî: Evvelkiden "vâv-ı mektûbî" murâddur. İkinci ile üçünci mezc olınup, "elem" lafzınuñ 

"mîm"i "hâ-i mektûbî"ye tebdîl olınup, "âlih" olur. "Der'de had"den "yâ-i mektûbî" murâd olup, 

"Vâlihî" olur. 

Ferîdî: Evvelki ile ikinci mezc olınup, "fî" lafzınuñ âhiri tesmiye ile "rî" lafzına tebdîl olınup, 

"ferî" olur. "Dâl" ve "yâ" zâhirdür. 

Fedâyî: Evvelki ile ikinci mezc olınup, "fî" lafzınuñ âhiri "dâl-i mektûbî"ye tebdîl olınup, "fedâ" 

olur. Üçünciden "elif-i mektûbî", "der'de had"den tesmiye ile "yî" murâd olup, "Fedâyî" olur. 

Ferîd, Ferdî: Evvelki ile ikinci mezc olınup, "fî" lafzınuñ âhiri "râ-i mektûbî"ye tebdîl olınup, 

"fer" olur. Bâkîsi zâhirdür. 

Fehmî: Evvelki ile ikinci mezc olınup, "fî" lafzınuñ gâyeti "hâ-i mektûbî"ye tebdîl ola, dimek 

olup, "feh" olur. Üçünciden "mîm-i mektûbî", "der'de had"den "yâ-i mektûbî" hâsıl olup, "Fehmî" 

olur. 

 

Maksad-ı Sâlis: Kısm-ı sânî ile istihrâc olınan iki ismüñ tarîk-i istihrâclarıdur: 

Ġbrâhîm: Mısrâ„-ı evvelüñ âhirindeki "ey serv-kad" lafzından "elif-i mektûbî" hâsıl olur. 

Mısrâ„-ı sânîde evvelki "der'de gâyet" lafzından "bâ-i mektûbî", ikinciden tesmiye ile "râ", üçünciden 

tesmiye ile "hî" murâd olup, "İbrâhî" olur. "Derd'e had"den "mîm-i mektûbî" hâsıl olur, "İbrâhîm" 

olur. 

Emîr Ahmed: "Elif-i evvel", mısrâ„-ı evvelden istihrâc olınur. Evvelki "derd'e gâyet" lafzından 

"mî", ikinciden "râh", üçünciden "mîm-i mektûbî", "derd'e had"den "dâl-i mektûbî" murâd olup, 

"Emîr Ahmed" olur. 

 

Hâtime: Beyt-i ma„hûddan bir def„ada "Murâd", bir def„ada "hân-ı hümâm", bir def„ada "med-

de'l-ilâhu", bir def„ada "eyyâmehu", bir def„ada "ebeden" istihrâc olınup, hâsılı beş def„ada "Murâd 

hân-ı hümâm medde'l-ilâhu eyyâmehu ebeden" istihrâc olundugınuñ tarîki beyânındadur: 

 

Murâd: Zâhirdür. 
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Hân-ı hümâm: Evvelki "derd'e gâyet" lafzı ile ikinciden ancak "der'de" lafzı mezc ve rabt olı-

nup, "gâyet" lafzı aşaga te‟hîr olına. Pes ma„nâ dimek olur ki, "derd'e gâyet" ya„nî "elif-i sâkin" 

"der'de" ya„nî "der" lafzınuñ içinde ola, "dâr" hâsıl olur ki terâdüfle "hâne" murâddur. Te‟hîr olınan 

"gâyet" lafzı aşagada hâsıl olacak harf içün te‟lîf-i ittisâlî edâtı olur. Üçünciden "mîm-i mektûbî" 

murâddur. "Der'de had"den tesmiye ile "yâ", andan terâdüfle "em" hâsıl olup, "hân-ı hümâm" olur. 

Medde'l-ilâhu: Evvelkiden "mîm-i mektûbî", ikinciden tesmiye ile "dâl-i melfûzî" murâd olup, 

"medde'l" olur. Üçünci "derd'e gâyet" lafzı ile "derde had" lafzı mezc ve rabt olınup, "elem" lafzınuñ 

gâyeti "hâ-i mektûbî"ye mübeddel ola, dimek olup, "ilâh" hâsıl olup, "medde'l-ilâhu" olur. 

Eyyâmehu: İkinciden tesmiye ile "yâ" murâddur. Yâhud üçünciden tesmiye ve terâdüfle "em" 

murâddur. Bakiyyesi zâhirdür. Hâsılı iki tarîk ile istihrâc mümkindür. 

Ebeden: Bu dahi zâhirdür. 

 

 Kıt„a 

 (Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilün) 

 Gülbün-i gülşen-i ibdâ„ üzre 

 Bitdi bu gonçe-i handân-ı emel 

 

 Açılup şîşe-i dilde oldı 

 „Itr-sâyîde-i eyvân-ı emel 

 

 Didi târîh-i tamâmın Feyzî 

 "Gül-i sad-berg-i gülistân-ı emel" (998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XVI. YÜZYILDA YAġAMIġ ÜÇ ġAĠRĠN  

HEZLĠYAT TARZINDA MANZUM MEKTUPLAġMALARI 
M. Fatih Köksal

21
 

 

ÖZET 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü TY 1532 numarada kayıtlı şiir mecmu-

asının 122b-125a sayfaları arasında, üç şair tarafından karşılıklı olarak yazılmış aynı aruz kalıbı ve 

aynı kafiye/redifle, yaklaşık 300 beyitlik manzum mektuplar bulunmaktadır. Kaside nazım şeklinde 

yazılan bu manzum mektuplar, XVI. yüzyılda yaşamış üç çağdaş şair, Sâ‟î, Sânî ve Ferdî‟ye aittir. 

Sâ‟î‟nin “İstanbul şu‟arâsına” gönderdiği 99 beyitlik mektubuna Sânî Beg 103 beyitle cevap vermiş, 

Sâ‟î, Sânî‟nin cevabına karşılık 67 beyitle ikinci bir mektup yazmış, nihayet devreye üçüncü bir isim 

olarak giren Ferdî ise Sânî‟yi 26 beytiyle hicvetmiştir.  

Adı geçen şairlerin galiz kelimelerle birbirlerini hicvettikleri bu manzumeler hem edebiyat tari-

himiz hem de edebî bilgiler bakımından oldukça kayda değer metinlerdir. “Manzum mektuplar”ın 

bizce en dikkat çekici tarafı, birçok edebî türe birden örnek teşkil etmesidir. Aralarında kaynaklarda 

anılmayan kimselerin de bulunduğu çağdaş 55 şairin adı geçmesi esere “tezkire” denmese de “şa-

irnâme” özelliği kazandırırken karşılıklı şiirleşme olması hasebiyle “müşâare”, bu müşâarenin şaka 

yollu olması hasebiyle “mülâtafe”, aynı vezin ve kafiyede olduğu için aynı zamanda “nazire” olan 

manzum mektuplarda birbirini acımasızca eleştiren şairler “hicviye” ve galiz ifadeler kullanmaları ba-

kımından da “hezliyat” örneği sergilemişlerdir. Şehrin bazı meslek sahibi mahbuplarına dair bölümler 

mektuplara “şehrengiz” özelliği de kazandırmaktadır. 

Bu çalışmada, hiciv edebiyatımız açısından da mühim belgeler olan mezkûr mektuplara dair bir 

değerlendirmeden sonra metinler transkribe edilmiştir. Müstehcen kelimelerin sadece ilk harfi göste-

rilmiş, diğerlerinin yerine harf sayısı kadar nokta konulmuştur. 

Genelde mecmuaların, özellikle de şiir mecmualarının edebiyat tarihimiz açısından ne denli 

önemli eserler olduğu, yapılan birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Bu çalışmamızda tanıtacağımız, 

pek çok bakımdan önemli, değerli ve bir o kadar da ilginç bir metinler manzumesi de bir şiir mecmua-

sının yaprakları arasında bulunmaktadır. Söz konusu mecmua, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Na-

dir Eserler Bölümü TY 1532 numarada kayıtlı bir şiir mecmuasıdır. Esasında sadece müstakil şiirleri 

değil, Fuzûlî, Emrî, Figânî, Ulvî ve Nev‟î‟nin divan hacmindeki şiirlerini bir arada toplaması bakı-

mından bu mecmuaya “mecmû‟a-i devâvîn ve eş‟âr” (divan ve şiir mecmuası) demek daha isabetli 

olacaktır. Bu mecmua üzerine geçtiğimiz bir yıl doktora tezi (Yılmaz 2018) hazırlanmıştır.
22

 Zaten ol-

dukça hacimli olan makalemizin boyutlarını daha da artırmamak için mecmuanın fizikî özellikleri ve 

muhtevasına dair adı geçen teze bakılmasını salık vermekle yetinelim. Burada sadece, herhangi bir ye-

rinde istinsah/derleme tarihi bulunmayan, 165 yapraktan müteşekkil bu mecmuanın, içerdiği metinlere 

bakarak XVI. yüzyıl sonlarında derlenmiş olabileceğini söylemek isteriz.
23

 

 

                                                           
21 Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
22 Bahsettiğimiz tezde, yazımıza konu olan manzumeler ‚müstehcen‛ olduğu gerekçesiyle transkribe edilmemiş, bunların 

olduğu bölümde o sayfaların fotoğrafı konulmuştur. Dolayısıyla bu metinler ilk defa burada yayımlanmaktadır. 
23 Bu hususta, mecmuayı doktora tezi olarak hazırlayan Ülkü Yılmaz’ın, kimi şiir başlıklarında yer alan ifadelerden hare-

ketle nüshanın XVI. asrın ikinci yarısında, Nev’î’nin ölüm tarihi olan 1599’dan önceki bir tarihte derlenmiş olması gerek-

tiği, eserde bulunan bazı XVII. yüzyıl şairlerinin şiirlerinin ve XVII. yüzyıla ait kimi tarih notlarının, asıl derleyici dışında 

biri tarafından eklenmiş olması, yani mecmuanın derlenişinin uzun bir süreçte gerçekleştiği ihtimalinin varid olduğu yo-

lundaki değerlendirmesini (2018: 14-15) isabetli buluyoruz. 
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I. Manzum Mektupların Müellifleri: 

Hepsi de aruzun mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün kalıbında ve aynı kafiyede (ā-nuñ) kaleme 

alınan manzum mektuplar, XVI. yüzyılda yaşamış üç şair olan Sâ‟î, Sânî ve Ferdî tarafından kaleme 

alınmıştır. Mektupların yazılış sırasına göre bu şairler hakkında kısaca bilgi verelim. 

 

Sâ‟î
24

:  

Asıl mesleği nakkaşlık (ressam) olan Sâ‟î, Ahdî‟ye göre Edirneli (2005: 356), diğer kaynaklara 

göre İstanbulludur. Asıl adı Mustafa‟dır. Tezkiresini hicrî 994‟de (1586) tamamlayan Kınalızâde‟nin 

onun için “Henūz sinn-i şebābdadur” demesine nazaran o vakit Sâ‟înin yaklaşık 20-25 yaşlarında ol-

duğu düşünülürse 1560 yılı civarında doğmuş olması muhtemeldir. Onun ressamlığını büyük iltifatlar-

la öven Kınalızâde, “Şuʿarā-yı zamāndan baʿżına hezl ve muṭāyebe yüzinden rengler idüp naḳşlar 

geçmişdür.” (1998: 1/441-442) derken Ahdî de onun heccavlığını “Ṭarz-ı hicvde nīze-i zebān ile 

taʿne-zen-i Cān Memi olup nüdemā-yı zamānuñ hem-demidür.” (Solmaz 2005: 356) cümlesiyle anla-

tır. Riyâzî ve Fâizî‟nin, onun şiirlerinden örnekler verirken “Dîvân‟ından intihâb” olunduğunu söyle-

diklerine (Riyâzî 2017: 97; Fâizî yz.: 54b) göre Dîvân sahibi bir şairdir. Nitekim Keşfu‟z-zunûn müel-

lifi de (Kâtib Çelebi 1971: 1/891) onun Türkçe Dîvân „ından söz eder. Bu “Dîvân”ın varlığını, 

Sânî‟nin cevabındaki şu beyit de teyit eder: 

 Furūġī‟yle Ṭabīʿī vü Lisānī oldı ḥāżır baş 

 Ṣıçarlar üstine ellerine girerse dīvānuñ (127) 

 

Kafzâde Fâizî, Bursalı Hâşimî tarafından düşürülen “Gitdi Sāʿī reh-i fenāya bugün” tarih mısraı-

nın delâletiyle 1004 (1595/96) senesinde vefat ettiğini belirtir (Fâizî yz.: 54b)
25

. Silivrikapı haricinde 

metfundur (Tuman 2001: 1/401). Osmanlı Müellifleri‟nde diğer kaynakların hiçbirinde geçmeyen bir 

bilgi vardır. Bursalı Tahir‟e göre (1333: 2/228) bu Sâ‟î, Mimar Sinan‟ın hayatını anlatan Tezkiretü‟l-

bünyân‟ın müellifi Sâ‟î Çelebi‟dir.  

Elimizdeki mektuplar, Sâ‟î‟nin biyografisine kaynakların verdiği bilgilerden daha fazlasını ver-

miyor. Sânî, Sâ‟î‟nin şair Azîzî‟nin kendisine şiirler yazdığı bir kız kardeşi olduğunu ve onun bir baş-

ka şairle (Gedâyî) nikâhlandığı iddiasında bulunuyorsa da Sâ‟î buna cevaben, bir kız kardeşinin olma-

dığını açıkça beyan eder:
26

  

Sânî: 

 ʿAzīzī‟nüñ senüñ hem-şīreñ ile başı ḫoş dirler 

 Anuñ vaṣfındaki şiʿrinde ḥad yok bikr-i maʿnānuñ (132) 

 

 Gedāyī-i gidi hemşīreñe varup nikāḥ itmiş 

 Aña incinmesi var ḳahveci Seydī-i Mūsā‟nuñ (142) 

 

Sâ‟î: 

 Senüñ menkūḥuñı peydālamışdur ol ʿAzīzī Beg 

 Bizüm hemşīremüz yoḳ aṣlı ne terzīḳ [ü] bühtānuñ (211) 

 

Sânî: 

İstanbulludur. Can Memi olarak tanınmıştır.
27

 Âşık Çelebi, Emir Buhârî Mahallesi‟nde oturdu-

ğunu kaydeder. Künhü‟l-ahbâr‟a göre önce yeniçeri olmuş, ömrünün ortalarına doğru ayrılıp sekban, 

                                                           
24 Hemen bütün tezkirelerde ve diğer klasik kaynaklarda yer alan bu Sâ’î, internet ortamında yayımlanan Türk Edebiyatı 

İsimler Sözlüğü projesinde bulunmamaktadır. 
25 Fâizî Tezkiresi’nin kullandığımız nüshasındaki şekliyle bu tarih 1010 çıkmaktadır. Ancak bu tarihte geçen ‚bugün‛ ke-

limesi Osmanlı Müellifleri’nde (Bursalı Tahir 1333: 2/228) görüldüğü بكون imlası ile yazıldığında 1004 tarihini verir. 
26 Divan şairlerinin hep muhayyel ve soyut güzeller için şiir yazdıkları yaygın bir kanaattir. Bu bakımdan, karşı cinsten adı 

sanı belli biri için yazılmış şiirlerden bahsedilmesini önemli buluyoruz.  
27 Sicill-i Osmânî’de Can Muhyî olarak anıldığının nakledilmesi (Gürbüz 2013) yanlışlık eseridir. Sicill-i Osmânî’nin Arap 

harfli nüshasında kelime ‚محي‛ şeklindedir. ‚Muhyî‛ okunamayacak bu kelimenin Mehmed Süreyya’nın ‚Memi‛ imla-
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atlı, zağarcı olmuş ve nihayet bölüğe girerek sipahi oğlanları zümresine dâhil olmuştur. Hayatının ilk 

dönemlerinde dinsizlik ithamıyla idam edilen Şeyh Karamanî‟ye mürit olmuş, mezkûr şeyh hakkında 

tahkikat yapılırken hayatını zor kurtarmış
28

, ondan sonra da bir daha şeyhlere yanaşmaya tövbe ederek 

ömrünü meyhanelerde geçirmiştir (Tarlan 1949: 97). Devrinin bütün tezkirelerinde sanatından övgüy-

le bahsedilen Sânî‟nin hezl ve mizaha meyli bulunduğunun altı çizilir ve makalemize konu olan Sâ‟î 

ile mülâtafelerinden söz edilir. Onun Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdığını kaydeden Kınalızâde 

Hasan Çelebi, Ali Şîr Nevâyî‟nin gazellerini çokça tetebbu ettiğini (1989: 1/239) özellikle vurgular. 

Bir Dîvân sahibi olduğu da şairden bahseden hemen bütün kaynaklarda zikredilir. Hatta Kınalızâde, 

Dîvân‟ın “mükemmel ve müretteb” olduğunu söyler. Sânî‟nin, kaynaklarda adı geçtiği hâlde varlığı 

bilinmeyen mezkûr Dîvân‟ının bir nüshası Yaşar Aydemir tarafından Mısır Milli Kütüphanesi 1832 

numarada tespit edilerek şairin Şehrengîz‟inin neşri (Aydemir 2001: 455) vesilesiyle tanıtılmıştır. Bu 

nüsha sayesinde şairin mefâîlün mefâîlün feûlün kalıbında ve mesnevi şeklinde kaleme alınmış 171 

beyitlik bir Rodos Şehrengîzi yazdığını da (Aydemir 2001) öğrenmiş oluyoruz. Riyâzî‟de (2017: 98) 

ve muhtemelen oradan naklen Sicill-i Osmânî‟de Sânî‟nin “Nakkâş Sâ‟î hakkında Çihre-nâme‟si” ol-

duğundan söz edilir.
29

 Riyâzî, Azîzî Bey‟in onun vefatı için düştüğü “Gitdi Sânî” (كتدى ثاني) ibaresinin 

delaletiyle ölüm tarihini 995 (1586-87) olarak verir
30

 ve Edirnekapı haricinde metfun olduğunu kay-

deder (2017: 98). 

 

Ferdî: 

Tuhfe-i Nâilî‟ye göre edebiyatımızda Ferdî mahlasını kullanan yedi şair vardır. Bunların beşi da-

ha sonraki yüzyıllarda yaşamışlardır. İkisi XVI. yüzyılda yaşamış olmakla birlikte ilk Ferdî 1555 yı-

lında vefat ettiğinden (Köksal 2013a), onun 1570 yılı civarında yazıldığı anlaşılan bu manzumeleri 

yazan Ferdî olma ihtimali yoktur. Geriye sadece hakkında yalnızca Gülşen-i Şuarâ‟da bilgi verilen 

Ferdî kalmaktadır. Ferdî-i Acem olarak bilinen bu Ferdî hakkında Ahdî, Erdebilli olduğu ve eşinden 

dostundan ayrılarak Anadolu‟ya geldiği ve Türkçe ve Farsça gayet güzel konuştuğu (Solmaz 2005: 

474) dışında somut bir bilgi vermiyor. Gerek diğer tezkirelerde yer almaması gerekse Sâ‟î ile Sânî 

arasındaki karşılıklı hicviyelere müdâhil olan Ferdî‟nin İstanbul ve Edirne şairlerini yakından tanıyan, 

onlarla hukuku bulunan bir şair olması gerektiğinden hareketle manzum mektup sahibi Ferdî‟nin bu 

Ferdî olması ihtimalini zayıf görüyoruz. Bu Ferdî, kayıtlara geçmemiş başka bir şair olmalıdır.  

Sâ‟î ve Sânî‟nin birbiriyle olan mülâtafeleri yaşadıkları dönemin edebiyat eleştirmenleri mesabe-

sinde olan tezkire müelliflerinin dikkatinden kaçmamıştır. Ahdî, Sâ‟î hakkında “Ṭarz-ı hicvde nīze-i 

zebān ile taʿne-zen-i Cān Memi olup nüdemā-yı zamānuñ hem-demidür.” (Solmaz 2005: 474) derken 

Gelibolulu Âlî, Sânî‟yi hiciv üslûbunun “Ubeyd-i Zâkânî‟si” şeklinde niteleyerek “Sāʿī nām bir şāʿirle 

bir birini hicvleri ḫod ekšer-i erbāb-ı ṭabʿuñ mecmūʿalarında mersūmdur.” (İsen 1994: 256) demekte-

dir. Ahdî, Fünûnî‟den bahsederken “Šānī maḫlaṣ iden Cān Memi, şeh-zāde Sulṭān Bāyezīd seferin 

zamān ile varup İstanbul‟da olan şuʿarā vü ẓurafāya hicv ṭarīḳıyla bir mektūb-ı nev-üslūb naẓm idüp 

irsāl itmiş.” (Solmaz 2005: 483) demektedir. Eğer Sânî‟nin de Sâ‟î gibi “İstanbul şuarâsına” gönder-

diği bir mektup yoksa, Ahdî, bu iki şairi karıştırmış olmalıdır. Yine Ahdî‟nin “Tâbî-i Kûçek” madde-

sinde kaydettiğine göre Sânî bu tarzın âdeta “öğreticisi” konumundadır: “…ṭarz-ı hezli ve lāġı Šānī 

maḫlaš iden Cān Memi‟den aḫẕ ü cerr kılmış anuñçün dāʾimā ol ṭarīḳde peyrev-i Šānī olup çerāġı an-

dan uyarmış ve hemīşe iṭāle-i lisān idüp şuʿarāyı ġarīb güftārla ve ẓurefāyı ʿacīb eşʿār ile hicv itmeden 

ḫālī degüldür.” (Solmaz 2005: 241). 

                                                                                                                                                                            
sının mürettip hatasıyla Arap harfli baskıda böyle çıktığı, Latin harflerine çevrilirken de bunun Muhyî olarak okunduğu 

anlaşılmaktadır. 

28 Yayımladığımız metnin 276-279. beyitlerinde de Sâ’î, Sânî’yi hicvederken ona bu mesele üzerinden hücum etmektedir. 
29 Bu ‚Çihre-nâme‛nin ayrı bir eser mi yoksa Sâ’î’ye yazdığı bu manzum mektuba verilmiş bir ad mı olduğunu bilmiyo-

ruz. 
30 Manzum mektupların son sayfasında bu metinlerden bağımsız olarak Sâ’î’nin ikişer beyitlik kıt’alar hâlinde Sânî’ye yö-

nelik iki hicviyesi vardır. Bunlardan sonra -muhtemelen yine Sâ’î tarafından yazılan- ‚Tārīḫ‛ başlığı altında ‚Öleli dört 

yıl imişse dir idüm / Rūḥ-ı nā-pākine (پاكينه) laʿnet cānuñ‛ beyti de 995 tarihini vermektedir. 
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II. Manzum Mektupların YazılıĢ Tarihi: 

Yukarıda ayrıntılı bilgi verildiği üzere, manzum mektupların yer aldığı mecmuanın istin-

sah/derlenme tarihi belli değildir. Ancak, doğrudan bu mektuplarda yer alan iki beyitten hareketle, 

mecmuanın değil ama mektupların yazılış tarihini yaklaşık olarak tespit etmek mümkündür. Mektubu 

Edirne‟den yazan Sâ‟î‟nin; 

 ʿUbeydī yumdı göz dār-ı fenādan eyledi rıḥlet 

 Ferāġı var ġazel ṭarzına Emrī-i süḫendānuñ (51) 

beytine karşılık olarak Sânî‟nin; 

 ʿUbeydī‟yi işitdük ḫāke yüz urup vefāt itmiş
31

  

 Umaruz raḥmetine lāyıḳ olmış ola Mevlā‟nuñ (115) 

demesinden, Ubeydî‟nin vefatının yeni duyulduğu anlaşılmaktadır. Ubeydî‟nin ölüm tarihi kimi tezki-

relerde 980, kimilerinde 981, kimilerinde de 982 olarak kayıtlıdır. Fâîzî, “ʿUbeydī ṭoḳuz yüz seksen 

birde fevt olmuşdur.” dedikten sonra bu tarihi “Āh fevt oldı Muḥarrem‟de ʿUbeydī Çelebi” tarih mıs-

rasıyla teyit eder (Fâizî yz.: 70a). Buna nazaran, Nâil Tuman‟a katılarak Ubeydî‟nin ölüm tarihini 

Muharrem 981 (Mayıs/Haziran 1573) kabul edecek olursak manzum mektuplar, 1573 yılı içinde veya 

hemen sonrasında yazılmış olmalıdır.  

 

III. Manzum Mektupların YazılıĢ Sebepleri 

İlk mektubun sahibi olan Sâ‟î, mektubunu “dostlarla sohbet etmek” ve cihan halkından yüksek 

kimseleri övmek, alçakları zemmetmek kastıyla yazdığını şu beyitlerle açıklar: 

 Bu ebyāt-ı dürer-bārı ilet şehr-i Sitanbul‟a 

 Yazılsun her birisi soḥbeti ḳaṣdıyla yārānuñ (54) 

 

 Ferāġum var benüm ḫalḳ-ı cihāñuñ medḥ ü ẕemminde 

 Maḥabbetle murādum ẕikridür aʿlānuñ ednānuñ (55) 

 

Sânî de cevabî mektubunun sonlarında sanatıyla övündükten sonra, cevap yazmaya tenezzül et-

meyeceğini ama şairlerin ricası üzerine yazdığını, aslında hak ettiği cevabı yazsa Sâ‟î‟nin ah ve efga-

nının göklere çıkacağını söyler: 

 Ben ol erbāb-ı naẓmuñ pīşvā-yı nükte-senciyem 

 Baña maḫṣūṣ belki iḫtirāʿı şiʿr ü inşānuñ (196) 

 

 Tenezzül eyleyüp saña elüme nāmeñ almazdum 

 Senüñ gibi fünūn-ı şiʿri bilmez şaḫṣ-ı nā-dānuñ (197) 

 

 Bu deñlü var ki ḳadḥüñde recālar ḳıldı şāʿirler 

 Bu gūne naẓma bāʿiš oldı hep ibrāmı yārānuñ (198) 

 

 Cevāb-ı nāmeñi ben bildügüm üzre eger yazsam 

 Muḳarrer idi her şeb göge çıḳmaḳ āh u efġānuñ (199) 

 

Sâ‟î ile Sânî arasındaki mülâtafeye Ferdî‟nin de dâhil olduğundan bahsetmiştik. Ancak Ferdî‟nin 

hicviyesi Sâ‟î‟ye değil, ona cevap veren Sânî‟ye yöneliktir. Ferdî‟nin neden bu işe müdahil olduğuna 

dair kendisi bir şey söylemiyor. Muhtemelen onun Ferdî hakkında söylediği; 

 Dimişsin Yārī‟yi tenhā s..er mi Ferdī-i ḫınzīr 

 ʿAcemler ittifāḳī ẕevḳini itmekde ol kānuñ (135) 

beyti üzerine yazmış olmalıdır. 

                                                           
31 ‚Ubeydî’nin toprağa yüz vurup vefat ettiğini duyduk. Umarız ki Mevlâ’nın rahmetine layık olmuştur.‛ 
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IV. Manzum Mektupların Önem ve Değeri: 

Bu mektuplar pek çok bakımdan önemli, değerli ve ilginçtir. Önce ilginç oluşundan başlayalım. 

 

Hicviye, hezliyat, müĢaare, mülâtafe, nazire… 

Üç şair tarafından kaside nazım şekliyle yazılmış bu dört mektup belli bir edebî türün sınırlarına 

dâhil edilemeyecek kadar geniş bir muhtevaya sahiptir. Nazım şekli bakımından kaside olan bu man-

zumeler birer “hicviye” örneği olmasının yanı sıra galiz küfürleri içerdikleri için de “hezliyât”tır. 

Manzumeler şairler tarafından karşılıklı olarak yazıldığı için “müşâare”; bu müşâareler aynı vezin ve 

kafiyede, aynı tarz ve edada olduğu için aynı zamanda birer “nazire”, şakalaşma tarzında olduğu için 

de “mülâtafe” kabul edilebilir.  

 

Tezkire/Ģairnâme… 

Mecmuaların şair biyografilerine katkıları malumdur.
32

 Bu mecmuadaki bahis konusu kasideler 

de şair biyografilerine dair bilgi kırıntıları içermekle birlikte bu manzumelerin katkısı daha farklıdır. 

Şöyle ki; eserde -ileride daha ayrıntılı bahsedeceğimiz- muasır 55 şairin adı geçmektedir. Bazıları sa-

dece isimleri rastgele anılmakla yetinilen bu şairlerin kimileri hakkında tezkirelerde de bulunmayan 

bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu yönüyle bu manzumeler, elbette “tezkire” denemese de -daha çok 

halk şirine özgü bir tür olarak öne çıkan, ancak nitelikleri bakımından metnimizle çok benzeşen- “şa-

irnâme” hususiyeti göstermektedir. Ama bu metinleri edebiyat tarihimiz için asıl değerli kılan, hakla-

rında az çok bilgi verilen ama klasik biyografi kaynaklarımızda anılmayan 19 şaire de yer vermesidir. 

Mektuplarda adı geçen şairlerden hayatları hakkında klasik kaynaklarda bilgi bulunan 36‟sı alfa-

betik sırayla şöyledir:
33

 

ʿAzīzī Beg (1585), 14, 132, 211, Bāḳī (1600), 8, 112, 131, 210, Belīġī (1562?) 119, 212, Edāyī 

(1574-75), 116, Emīrī (1580-81), 21, 124, Emrī (1575-76), 51, 114, 131, Fedāyī Beg (1561-62), 94, 

144, Ferīdūn
34

 (1585), 25, Fünūnī (ö.?), 204, Gedāyī (ö.?), 69, 142, 216, Ḫātemī Beg (1596-97), 15, 

116, 212, Ḥilmī (1595-96), 25, Hüdāyī (1583-84), 16, 212, ʿİlmī-i Ḳaramanī (ö.?), 22, ʿİlmī-i Nāzik 

(1592?), 13, 123, ʿİẕārī (1587-88), 11, 117, 212, Ḳābilī (ö.?), 44, 141, Lisānī (1609-10), 18, 127, 214, 

Luṭfī
35

, 50, Maḳālī (1588-89), 122, Mišālī (1608-09), 11, 117, 212, Muḫtārī (ö.?), 21, 124, Nālişī (ö.?) 

, 62, 138, Nevʿī Efendi (1599), 9, 113, 209, Nüvīsī (1563-64), 61, 139, Ṣādıḳ Beg (1588-89), 19, 93, 

131, Sāʿī (1595-96), 56, 100, 130, 180, 257 263, Šānī Beg (1586-87), 12, 118, 202, 203, 223, 281, 

Sırrī (1574), 23, 136, Ṣıyāmī (ö.?) , 62, 138, Şuhūdī (1576-77), 125, Ṭāliʿī (ö. ?), 120, ʿUbeydī (1573), 

51, 115, ʿUlvī (1585) , 20, 129, Vālī (1598-99), 24, 133, Vücûdî (1612). 

Biyografik kaynaklarda yer almayan 19 şair ise şunlardır: 

Cemālī (Balatlı), 143, Çeşmī (remmâl), 63, Faṣīḥī Beg
36

, 126, 213, Ferdī
37

, 135, 295, Furūġī
38

, 

18, 127, 214, Güftī
39

, 280, Hevāyī Beg
40

, 39, 116, Ḥiṣārī-i Muṣlī
41

, 26, Ḥükkāmī, 47
42

, Kātibī 

                                                           
32 Şiir mecmualarının şair biyografilerine katkısı konusunda yapılan belli başlı çalışmalar: Köksal 2011, Zülfe 2011, Gürbüz 

2011, Gürbüz 2012. 
33 Ayraç içindeki tarihler şairin Miladi ölüm yılını, ayraçtan sonraki sayılar ise şair adının yayımladığımız metinde geçtiği 

beyitlerin sıra numaralarını göstermektedir. Ölüm tarihi tespit edilemeyen şairler için (ö.?) yazılmıştır. 
34 Münşeat sahibi Ferîdûn. Bu Ferîdûn’un kaynaklarda yer almayan başka bir şair olması ihtimali de vardır. 
35 Lutfî’nin kaynaklarda bu asırda yaşamış dört mahlastaş şairden hangisi olduğu tespit edilemedi 

36 Biyografik kaynaklarda adı anılmayan Fasîhî, bazı şiir mecmualarındaki şiirleri dolayısıyla yeni kaynaklarda (Köksal 

2013b) yer almaktadır. 
37 Bu çalışmadaki manzum mektupların sonuncusunu yazan şairdir. Klasik kaynaklarda adına rastlayamadığımız 

Ferdî’nin hayatına dair değerlendirme yukarıda yapıldı. 
38 16. yy’da yaşayan üç Furûğî mevcut olmakla birlikte yaşadığı mekân ve dönem itibarıyla bunun dördüncü bir Furûğî 

olması gerekir. 
39 Kaynaklarda 16. yy’da yaşayan bir Güftî yer almamaktadır. 
40 Bu Hevâyî’nin, metinde yer alabilmesi mümkün tek şair olan Bursalı Hevâyî olmadığı anlaşılmaktadır. 
41 Biyografik kaynaklarda adı anılmayan bu şair, bazı mecmualarda şiirleri tespit edilen Hisârî (Kaplan 2013a) olabileceği 

gibi başka bir Hisârî de olabilir. 
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(Acem)
43

, 257, 85, Laʿlī
44

, 59, 123, 215, Lebībī
45

, 60, 140, Müştāḳ
46

, 47, 180, 217, 252, Peyāmī (Mu-

hammed Can)
47

, 64, 134, Selīsī
48

, 16, Sūzenī-zāde
49

, 10, 114, Ṭabīʿī
50

, 18, 127, 214, Yaḥyā[nın oğ-

lu]
51

, 130, Yārī
52

 74, 135, 137. 

Bunlardan başka ünlü Arap ve İran şairleri Hassân (21. beyit) ve Selmân (21 ve 111. beyitler) ile 

şair kişiliğiyle yer almasa da bir “dîvânçe” oluşturacak kadar şiirleri bulunan II. Selîm (14 ve 284. be-

yitler) de mektuplarda anılan şairler arasındadır. 

Bu şairlerin manzum mektuplarda yer alış şekline birkaç örnek verecek olursak, Sâ‟î‟den mesleği 

remilcilik olan Çeşmî mahlaslı, “nüktedan geçinen” bir şairin varlığını öğreniyoruz: 

 Geçinür ġāyet-ile nüktedān ol Çeşmī-i remmāl 

 Bilür mi müşterī ḥaḳladuġın yanında oġlanuñ (63)  

 

Sâ‟î‟nin; 

 Peyāmī maḫlaṣıyla şiʿr dir mi yoḳsa fāriġ mi 

 Daḫı mümtāz dil-ber mi Muḥammed Ḫan‟ı Bursā‟nuñ (64) 

beytiyle sorduğu soruya Sânî‟nin verdiği; 

 Güzeller ʿaskerinüñ pādişāh-ı bī-naẓīridür 

 Peyāmī maḫlaṣ iden ol Muḥammed Ḫan‟ı Bursā‟nuñ (134) 

cevabında adı geçen Bursalı “Peyâmî”, bilinmeyen bir şairdir. Kınalızâde Tezkiresi‟nde Peyâmî mah-

laslı bir şair varsa da hakkında çok az bilgi bulunan bu şair İstanbullu‟dur (Kaplan 2013b). Bu Peyâmî 

ise Bursalı olup, Sânî‟nin bu beytine göre adı da Muhammed (Mehmed) Ḫan‟dır. Ayrıca söz konusu 

tezkirenin yazıldığı vakitte (1585) genç yaşta olduğu anlaşılan Peyâmî, bu manzumelerin yazıldığı yıl-

larda henüz doğmamış veya bebek yaşlardadır. 

Aşağıdaki beyitlerde Sânî‟nin Edâyî ve Hâtemî‟nin edebî kişilikleriyle ilgili değerlendirmeleri, 

Emîrî ile Muhtârî‟nin birbirlerinin şiirlerini okudukları ve gazel tarzında Boklu Bostan‟ın
53

 takipçisi 

oldukları bilgilerini veriyor. 

 Edāyī şiʿri nāzük Ḫātemī Beg özge şāʿirdür  

 Düşüpdür niçe kez luṭfına maẓhar ehl-i iḥsānuñ (116) 

 

 Emīrī ile Muḫtārī oḳur bir birinüñ şiʿrin 

 Ġazelde pey-revidür ikisi de Boḳlı Bostān‟uñ (124) 

İlk mektubunda Sâ‟î, muamma çözmede mahir, “Sûzenî-zâde” diye bilinen birinden söz ederken, 

Sânî‟den de onun “gazel fenninde meşhur” ve muamma tarzında Emrî‟nin takipçisi olduğunu öğreni-

yoruz: 

 Yine müşkil-güşā-yı ḫalḳ mı ol Sūzenī-zāde 

 Sitanbul‟da aña maḫṣūṣ mı fetḥi muʿammānuñ (10) 

 

                                                                                                                                                                            
42 Biyografik kaynaklarda bu mahlasta bir şair yer almamaktadır. 
43 Biyografik kaynaklardaki Kâtibî’lerin özellikleri şairimizle uyumlu değildir. 
44 Biyografik kaynaklara göre bu asırda yaşamış tek La’lî, Cem Sultan’la birlikte yaşayan biri olduğundan (Köksal 2013c) 

bu La’lî, kaynaklara geçmemiş başka biri olmalıdır.. 
45 Bu mahlası kullanan tek şair, 15. yy. sonlarında vefat eden Târîh-i Ebu’l-feth müellifidir ki dönem itibarıyla o olması 

mümkün değildir. 
46 Biyografik kaynaklarda 16. yy’da yaşayan Müştâk mahlaslı bir şair yer almamaktadır. 
47 Kınalızade Tezkiresi’nde anılan Peyâmî hem memleketi hem yaşadığı dönem itibarıyla bu olmamalıdır. 
48 Biyografik kaynaklarda 16. yy’da yaşayan Selîsî mahlaslı bir şair yer almamaktadır. 
49 Sadece künyesiyle anılan, mahlası verilmeyen bu şairin kim olduğunu tespit edemedik. 
50 Biyografik kaynaklarda bu mahlasta bir şair yer almamaktadır. 
51 Mahlası belirtilmeyen bu şairle ilgili olarak metinde ‚Yahyâ’nın oğlu ve Rum illerinden gelmiş olduğu‛ bilgisi vardır. 
52 Latîfî Tezkiresi’nde bir Yârî varsa da tezkirenin yazıldığı 1546 tarihinde hayatta olmadığı için aynı kişi olması mümkün 

değildir. 
53 Boklu Bostan aslında bir yer adıdır. Açıklaması ileride metindeki yer adları arasında yapıldı. 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   175 

 Ġazel fenninde eyle ad çıḳardı Sūzenī-zāde 

 Olurdı pey-revi Emrī-i üstād-ı muʿammānuñ (114) 

 

Sâ‟î, bir tezkire müellifi edasıyla Azîzî‟nin bilinmedik mazmunlar söyleyen bir şair olduğunu 

söylüyor:  

 ʿAzīzī Beg yine merd-i güzīn-i ehl-i ʿizzet mi 

 Alur mı ḳızlıġın her gicede bir bikr-i maʿnānuñ (14) 

 

Yine Sâ‟î, kaynaklarda yer almayan ve bu metin sayesinde varlığından haberdar olduğumuz üç 

şair, Fürûğî, Tâbiî ve Lisânî‟nin, dostlarının nazire söyledikleri şiirlerinden bahseder: 

 Furūġī‟yle Ṭabīʿī‟yle Lisānī şiʿr dirler mi 

 Neẓāyir söylenür mi ittifāḳı var mı yārānuñ (18) 

 

Sâ‟î, Sâdık Bey‟in başkalarının şiirlerini değiştirerek kendisininmiş gibi göstermesini “halkın el-

bisesini değiştirme”ye ve “her bir gülistandan gül toplama”ya teşbih ederek hâlâ buna devam edip et-

mediğini sorar. Sânî de cevabında bu durumu tebellür ettirerek “Bâkî ve Emrî‟nin şiirlerini çaldığını”, 

iyi kötü demeden her şiiri “benim diye” okuduğunu söyler: 

 İder mi şāhid-i maʿnāda ḫalḳuñ cāmesin tebdīl 

 O Ṣādıḳ Beg daḫı gül-çīni mi her bir gülistānuñ (19) 

 

 Çalar Bāḳī vü Emrī‟nüñ kelāmın kiẕb idüp Ṣādıḳ  

 Benüm diyü oḳur eşʿārını aʿlānuñ ednānuñ (131) 

 

ġehrengiz… 

Bu manzumeler, müstakil bir şehrengiz değilse de İstanbul mahbuplarından bahseden çokça be-

yit ihtiva etmesi hasebiyle “şehrengiz” vasfı da taşımaktadır. Gerek Sâ‟i‟nin gerekse Sânî‟nin man-

zumelerinde şehrengiz üslûbunda yazılmış onlarca beyit vardır. Örnek olması için üçer beyitle iktifa 

ettiğimiz aşağıdaki beyitlerde, esnaf mahbuplarının (oğlanlar) tasvirleri tıpkı şehrengizlerdeki gibi 

meslekleriyle ilgili terminoloji kullanılarak yapılır: 

Sâ‟î‟den: 

 Aġaçcı-zāde ḳālıba çeker mi varuban her gün 

 Yine taḳyāların dükkānda Yorġancı Süleymān‟uñ (70) 

 

 Ya Ḥaydar-zāde düzgüniyle düzinüp ḳuşanur mı  

 Ṭaḳılur mı g..ine anlaruñ eşḫāṣı dünyāñuñ (71) 

 

 Çevirür çevirür ardına ḳor [mı] Sūrnācı Perrī  

 Ḳulaḳlı yayını tezgāhınuñ ardında sūrnānuñ (72) 

 

Sânî‟den: 

 Hem örti hem döşekdür lūṭiyān-ı bezm-i ḳallāşa 

 Ṣorarsañ maḳʿad-ı pākini Yorġancı Süleymān‟uñ (159) 

 

 Olup başına mehter başḳa çıkdı Sūrnacı Perrī  

 Çalup saña begendürmek diler ṣavtını sūrnānuñ (160) 

 

 Sen ol tiryākī-i nā-pāksin her geh ki bulduḳça 

 B..ından Nūḥ berşidür diyü yersin Yehūdā‟nuñ (161) 
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Metinde, hemen çoğu, benzerlerini -hatta bazılarının aynı adla- şehrengizlerde gördüğümüz 

mahbuplardan (esnaf güzelleri) oluşan -şairler dışında kalan- diğer şahıs adları şöyledir: 

ʿAcem-zāde, 190, Aġaccı-zāde, 70, 222, ʿAlī Bālī, 25, 45, 169, 224, ʿAlī Ḳodoş, 48, ʿAlī Tārīk, 

243, Altuncı-zāde, 79, 187, Arslān (hânende), 96, 188, ʿAynī, 176, Balaban, 34, 154, 232, Bālī 207, 

Başmaḳcı Yaḥyā, 222, Bayram, 77, Bellü Beg-zāde, 43, Cāmcı-zāde, 189, Cān, 221, 257, Cin Ḥüseyn, 

68, 157, Cin Memi, 239, Derzi İbrāhīm, 31, Dīvāne ʿAlī, 174, Emrī Paşa, 48, Fiṣtāncı Muṣlī, 173, 

Ġazzāz Maḥmūd, 32, Geyiklü Baba, 283, Girībānī, 73, Ġonca Aḥmed, 75, 156, Ḥācı Mervān, 29, 

235Ḥadde-efşān, 172, Ḥāfıẓ-zāde, 82, Ḥammām Mollā (Monlā), 102, 205, Ḫancerli Sulṭān, 32, 

Ḫānende ʿĪsā, 39, Ḥanẓalq, 40, 152, 247, Ḥasan Ḫan, 2, 101, 204, Ḥasan, 81, Ḥasencik, 29, 235, 

Ḥassān, 187, Ḥaydar-zāde, 71, 229, Ḫayver, 40, Ḫudāvirdi, 33, Ḫünkār ḳulı, 73, İbni ʿOšmān, 27, 

120, 221, İḥyā, 79, İsmāʿīl, 165, 251, Ḳābil, 172, Ḳanbūrī Kāşif, 41, Ḳaplān (Mīr), 183, 253, 253, Ḳa-

ra Ḫınzīr, 87, Ḳara Oġlan, 36, 145, 239, Ḳara Yaḥyā, 76, 193, Ḳarabaş, 104, Ḳaramānī
54

, 278, Ḳız 

Muṣlī (ʿAẕrā), 46, 155, Kiçi, 162, Kīrli Tatar, 88, Kör Cebeci, 36, 239, Küçük Cin, 50, Laʿlīn-ḳabā
55

, 

66, 163, 254, Malḳoç (Ḳoca), 179, 250, Mevtā (?), 169, Mezbeleq, 152, Mıṣrī, 82, Muḥammed Ḫan, 

64, Muḥammed Şāh, 65, Muṣli, 68, 78, 150, 151, 238, Müʾeẕẕin-zāde, 65, Nūḥ (Ermeni), 165, 178, 

Nūh-ı Yehūdā, 82, 223, Oḳan (?) Muṣlī, 223, ʿOšmān, 83, Öreke-zāde, 97, 191, Maḥmūd (Paşa‟nın 

M.), 46, Paşa-zāde, 225, 236, Receb, 185, Rūbāh, 87, 177, 208, Rūḥ-efzā, 89, Ṣāliḥ, 20, Seyfī-i Ḥalfi 

(?), 164, Seyd(ī)-i Mūsā, 83, 142, Sīm-keş, 171, Ṣolaḳ, 245, Ṣorġuccı Muḫtār, 30, 168, Sūrnācı Perrī, 

72, 160, 227, Ṣuyolcıoġlı, 90, Şāfiʿī, 88, Şeper, 75, 156, Şeyḫoġlı, 149, Şeyḫ-zāde, 28, 29, Tācir ʿAlī, 

228, Taḳyeci Ḫˇāce, 81, 246, Ṭarġıl (Darġıl), 77, 166, Ṭāyī, 167, Ṭopcı ʿAlī, 53, 184, Ṭūbā, 33, Üskü-

darī Bulġur Aġa, 95, 244, Yaḫūdā, 109, Yaḥyā (kefş-ger), 91, Yehūdā (ḳassāb), 161, 223, 285, Yeşil 

Beg, 89, Yorġancı Süleymān, 70, 159, 236, Yūsuf (Defne Yūsuf), 67, 158, 237, Zergerci-zāde, 91. 

Manzum mektuplarda geçen yer adlarının da mühim olduğuna şüphe yok. Bugün İstanbul‟un 

merkezi birer semti olan yerlerin XVI. asır İstanbul‟undaki konumu, devrin kültür, eğlence ve iş mer-

kezi olarak tanınan mekânları, kimisi bugün tamamen unutulmuş bazı mesire yerleri vs. bu beyitler 

arasında boy göstermektedir. Özellikle toponomi ve İstanbul tarihi çalışanlar için yararlı olabileceği 

düşüncesiyle metinde geçen yer adlarını da alfabetik sırayla sunalım: 

Aḳbaba, 80, 143, Balıkpazarı, 248, Boḳlu Bostân
56

, 40, 124, 212, 247, Bursā, 64, 134, 

Caʿferābād, 57, Cānfedā, 57, Ceneviz (tazısı), 164, 247, Edirne (Edrine), 49, 52, 181, Ekmel Tekyesi, 

79, Ġalaṭā, 1, 83, 91, 100, 203, 226, 248, Ḳadırġa, 75, 156, Ḳaraman (İstanbul), 5, 107, Kūtāhiy-

ye(liler), 84, 193, Mıṣır, 83, 67, Mollā‟nuñ ḥāmmāmı, 3, Oḳ Meydān(ı), 164, Rūm (Anadolu), 257, 

Rūm illeri, 129, Sitanbul, 1, 10, 39, 54, 73, 94, 100, 130, 203, Şeyḫ-zāde Tekyesi, 234, Taḥte‟l-ḳalʿa, 

107, Topḫāne, 2, 204, 226, Ṭunca, 182, Van, 185, Yeñiḳapu, 58. 

 

SONUÇ 

Bu makaleyle örneklerine pek rastlanmayan ilginç bir metin tanıtılmış ve tam metin olarak neş-

redilmiştir. “Mizah” edebiyatımız içinde “hiciv”, hicviyeler içinde de “hezliyat” alt başlığı altında 

derlenebilecek, umumi ahlâka mugayir ve müstehcen addedilen kelimelerin yoğun olduğu bu manzum 

mektupların birbirinden farklı vecheleri vardır ve bu vechelerin her biri de ayrı ayrı önemi haizdir.  

                                                           
54 Sânî’nin şeyhi olup idam edilen Şeyh Karamanî. 
55 Metinlerden bu şahsın özellikle Hz. Ali (Şâh-ı Merdân) cenklerini okuyan bir kıssa-hân (meddah) olduğu anlaşılmaktadır. 

56 Bu ‚Boḳlu Bostān‛ konusu için parantez açmak gerekiyor. Şöyle ki, metin boyunca beş yerde geçen bu terkip, dört defa 

yer adı (bk. 40, 152, 212 ve 247. beyitler), şurada ise -mahlası anılmayan- bir şairin lakabı gibi anlaşılıyor: 

Emīrī ile Muḫtārī oḳur bir birinüñ şiʿrin 

Ġazelde pey-revidür ikisi de Boḳlı Bostān’uñ (124) 

İlk bakışta öyle gibi görünse de Sânî’nin bu beytinin, Sâ’î tarafından sorulan; 

Ya ol iki birāderler Emīrī ile Muḫtārī 

Geçinürler mi aḳrānı yine Ḥassān u Selmān’uñ 

sorusuna cevap olarak ‚gazel‛ kelimesinin sonbaharda ağaçlardan dökülen sararmış yaprak anlamına tevriye ile ‚on-

ların işi gücü Boklu Bostan’ın etrafında gezmek‛ anlamında söylendiğini tahmin ediyoruz. 
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Bu metinler her şeyden önce XVI. yüzyıl Osmanlı şehir toplumunun çok da öne çıkmayan bir 

yanıyla edebiyata yansımasıdır. Hezliyatlar, şehrengizler, hammamiyeler, bahnâmeler, Derenâme, 

Berbernâme gibi müstakil eserler, sadece Divan edebiyatı çevresinde değil Halk edebiyatı ürünleriyle 

yer yer karşımıza çıkan esnaf destanları ve benzeri türler; ev dışında, “kadınsız”, sadece erkek fertler-

den oluşan bir toplumun gündelik hayatının -sözde de olsa, özde de olsa- şiire ve edebiyata aksidir. 

Biz metni ortaya koyarak konunun dil ve edebiyat tarafıyla meşgul olurken, tarihte de günümüzde de 

çoğu toplum için normal kabul edilmeyen farklı cinsel yaklaşımların sebep ve sonuçlarının araştırıl-

masını tarihçiler, sosyologlar, etnologlar, psikologlar, sosyal anrtropologlar ve halkbilimciler gibi 

farklı disiplinlerden araştırmacıların değerlendirmelerine bırakmak uygun olacaktır. 

Üç şair tarafından kaleme alınan, yaklaşık 300 beyitten oluşan, yukarıda önem ve değerine dair 

notlar düştüğümüz bu kıymettar metinleri sırf içinde müstehcen kelimeler var diye edebiyat tarihi dı-

şına itmek hakşinaslık olmazdı. Bu sebeple bunları neşretmekte bir beis görmedik. Doğrusu gönül 

müstehcen kelimeleri olduğu gibi yayımlamayı arzu ederdi. Ancak hem atılması muhtemel “ta‟n okla-

rı”na siper yapabilmek hem de yayımlanmak üzere gönderilen armağan kitabı sorumlularını böyle bir 

yükten kurtarmak için “galiz” kelimelerin sadece ilk harfini yazarak geri kalanlarına harf sayısı kadar 

nokta koymayı tercih ettik. Böylece hem az çok şair(ler)in ne dediği anlaşılır oldu hem de o sözleri 

olduğu gibi yazmamış olduk. Son olarak bir not daha düşelim: Başka pek çok örnekle de görülüyor ki, 

Osmanlı aydını bunları yazarken, çoğaltırken, belki yüksek sesle okurken kendisine böyle bir otosan-

sür uygulamamıştır. Hâl böyleyken yaklaşık altı yüz yıl sonra bizim sansürlü bile neşretmekten imtina 

etmemiz de sorgulanması gereken ayrı bir mesele olsa gerekir.  

 

METĠN 

Metinle ilgili Bazı Açıklamalar: 

1. Toplumun gündelik ahlak anlayışı çerçevesinde, özellikle günümüz yazı dilinde kullanılması 

uygun görülmeyen “müstehcen” kelimeler, sadece ilk harfleri ve kelimenin harf sayısı kadar nokta 

konularak gösterildi.  

2. Şair isimleri koyu; çoğu meslek erbabı olan diğer kişilerin adları italik dizildi. 

3. Tam olarak anlaşılamayan kelime ve ibarelerin yanına yay ayraç içinde soru işareti konuldu. 

Hiç okunamayanlar ise yay ayraç içinde sıra noktalarla gösterildi. Her iki durumda da ilgili ibarelerin 

fotoğrafları dipnotlarda gösterildi. 

4. Müstensih tarafından ihmal edildiği düşünülen bazı ekler, atıf vavları vb. ilaveler köşeli ayraç 

içinde gösterildi. 

5. Yukarıda ayrıntılı açıklaması yapıldığı üzere, üç şair tarafından kaleme alınan metinler, aynı 

vezin, kafiye ve konuda olduğu için sonuna kadar, her metin başında 1‟den başlanmaksızın aynı beyit 

numarasıyla devam ettirildi. 

6. Metin neşrinde vezne taalluk eden hususlarda (zihaf, ünlü ulaması vb.) tarafımızdan neşredi-

len makaledeki (Köksal 2009) esaslara uyuldu. 

İÜ Ktp. TY 1532 

122b 

 

ġEHR-Ġ EDĠRNE‟DEN SĀʿĪ BEG MERḤŪM 

ĠSTANBUL ġUʿARĀSINA ĠRSĀL EYLEDÜGĠ MEKTŪBDUR 

Vezin: mefâ‟îlün mefâ‟îlün mefâ‟îlün mefâ‟îlün 

1 Ḫaber vir ey ṣabā luṭf it nedür aḥvāli dünyānuñ 

 Yine raʿnālıġı var mı Sitanbul u Ġalaṭā‟nuñ 

 

2 Gider mi Topḫāne semtine ālāy- ile rindler 

 Olur mı sāz u sūz ile yine seyri Ḥasan Ḫan‟uñ 
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3 Aḳar mı ayaġına ṣu gibi her ṣāf-meşrebler 

 Ṣafā kānı durur ḥaḳḳā bu kim ḥāmmāmı Mollā‟nuñ 

 

4 Esīri mi yine cān ile her rind-i ḳadeḥ-peymā 

 Leb-i deryādaki meyḫānelerde nūş-ı ṣahbānuñ 

 

5 Yalı seyrin idüp ḫūblar yine şān gösterürler mi  

 Olur mı seyri her ikindiden ṣoñra Ḳaraman‟uñ 

 

6 Muṣafāt üzre mi ʿāşıḳlar ile dilberān cümle 

 Bezestende niceye arşunı aṭlās u kemḫānuñ 

 

7 Güzeller vaṣf idüp zībā ġazeller dir mi ʿāşıḳlar 

 Kemāli ile var mı iştihārı ehl-i ʿirfāñuñ 

 

8 Dutarlar mı el üzre gül gibi eşʿār-ı rengīnin 

 Sehī-ḳad ġonca-femler yine Bāḳī-i suḫen-dānuñ 

 

9 Daḫı Nevʿī Efendi‟nüñ yine nev güftesi var mı 

 Kemāl ü fażl-ile oldur güzīni nevʿ-i insānuñ 

 

10 Yine müşkil-güşā-yı ḫalḳ mı ol Sūzenī-zāde 

 Sitanbul‟da aña maḫṣūṣ mı fetḥi muʿammānuñ 

 

11 Ṣafāda mı ʿĠẕārī‟yle Misālī-i selīmü‟ṭ-ṭabʿ 

 Kemāl-i iʿtibārı var mıdur beyninde aḳrānuñ 

 

12 Muṣāfā eyleyüp şemşīr-i ṭabʿın yine Sānī Beg 

 Ġazādur diyü ḳatline ider mi ḳaṣdın aʿdānuñ 

 

13 Yine ṭarz-ı ḥasende şiʿr dir mi ʿĠlmī-i nāzük 

 Olur mı peyrevi vādīlerinde ehl-i ʿirfānuñ 

 

14 ʿAzīzī Beg yine merd-i güzīn-i ehl-i ʿizzet mi 

 Alur mı ḳızlıġın her gicede bir bikr-i maʿnānuñ 

 

15 Geçürür mi sözini Ḫātemī Beg sikke ṣūretle 

 Düşinde luṭfına maẓhar düşer mi Şeh Selīm Ḫan‟uñ 

 

16 Selīsī‟yle Hüdāyī güft ü gūdan yine fāriġ mi 

 Çıḳar mı tāze eşʿārı ol iki merd-i dānānuñ 

 

17 Faṣīḥī Beg sözini diñledür mi ehl-i ʿirfāna 

 G..ini ḍarb-ı kīr-i hicv-ile yırtar mı ḫīzānuñ 

 

18 Furūġī‟yle Ṭabīʿī‟yle Lisānī şiʿr dirler mi 

 Neẓāyir söylenür mi ittifāḳı var mı yārānuñ  

 

19 İder mi şāhid-i maʿnāda ḫalḳuñ cāmesin tebdīl 

 O Ṣādıḳ Beg daḫı gül-çīni mi her bir gülistānuñ 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   179 

20 Sever mi Ṣāliḥ‟i ʿUlvī ider mi nūş-ı mey dāyim 

 Daḫı pā-māli mi bī-çāre ol naḫl-i ḫırāmānuñ 

 

21 Ya ol iki birāderler Emīrī ile Muḫtārī 

 Geçinürler mi aḳrānı yine Ḥassān u Selmān‟uñ 

 

22 İder mi ḳahveḫāne vaṣfını Ġlmī Ḳaramānī 

 Çalar mı berşini öte ucı mıdur muḥarrānuñ (?)  

 

23 Sever mi rāygān dilberleri ol Sırrī-i Kātib 

 İçer mi bādeyi meyyāli mi cām-ı muṣaffānuñ 

 

24 Leṭāfet var mı şeklinde daḫı Vālī-i maẓlūmuñ 

 Adın añmaz mı hergiz yiri ile naẓm u inşānuñ 

 

25 Ferīdūn‟uñ ʿAli Bālī‟si gitdi mi donanmaya 

 Nedür aḥvāli derd-i hicr-ile Ḥilmī-i şeydānuñ 

 

26 Pesend eyler mi ḫūbān-ı zamān evżāʿ u eṭvārın 

 Nedür ḥāli Ḥiṣārī Muṣli di[ne]n sīm-sīmānuñ 

 

27 Ben anuñ bülbül-i nālānıyam gülzār-ı ʿālemde 

 Muṭarrā mı yine gül-ruḫları ol İbni ʿOsmān‟uñ 

 

28 Sever mi Şeyḫ-zāde mū-miyānı pāk ʿāşıḳ mı 

 Yanınca sāye-veş pā-māli mi ol serv-i bālānuñ 

 

29 Ḳonuşmaz mı sipāhīce Ḥasencik Şeyḫ-zāde‟yle 

 Bıyıġın balta kesmez mi yine ol Ḥācı Mervān‟uñ 

 

30 Ser-efrāz u ser-āmed dilber-i Muḫtār ṣorġuccı 

 Öñince tūġ-ı şāhīyi çeker mi mīr-i mīrānuñ 

 

31 Çeker mi pāreye ʿuşşāḳı her gün Derzi İbrāhīm 

 Yolın bekler mi cinler her gice ol çeşm-i fettānuñ 

 

32 Ḳolında mı daḫı ol tīr-ger Ġazzāz Maḥmūd‟uñ 

 Yine aʿlālıġı var mıdur ol Ḫancerli Sulṭān‟uñ 

 

33 Bilür mi ḳadrini ʿuşşāḳuñ ol iki müzellefler 

 Tamām aʿlālıġı var mı Ḫudāvirdi‟yle Ṭūbā‟nuñ 

 

34 Ben anuñ ẕelle-i dībāsınuñ āşüfte-ḥāli[y]em 

 Daḫı bir seyre ḳābil ẕevḳi var mıdur Balaban‟uñ 

 

35 Aşaġı çeñregi (?)
57

 aʿlā mı yine orta pehlūnuñ 

 Yine ḳuyruḳ ṣoḳumı ile ẕevḳi var mıdur anuñ 

 

                                                           

57  
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36 Mubaḫḫar ḳahvelerle ḳahveḫāne daḫı işler mi 

 Yine dīvānesi mi Kör Cebeci Ḳara Oġlan‟uñ 

 

37 İmām-zāde daḫı üftādesi mi Cāmcı-zāde‟yle 

 Boyacı-zāde ol meyḫāneci maḥbūb-ı tersānuñ 

 

38 Ġulām-pāreleri ḫalḳ içre arar daḫı bulur mı 

 Çıḳar mı ṭorusına kiçi s..lerden çıraḳ-pānuñ  

 

39 Biz andayken Hevāyī ırmaḳ isterdi Sitanbul‟dan 

 Ṣıḳıldısı ṣavuldı mı ola Ḫānende ʿĪsā‟nuñ 

 

40 Yanınca gezdürür mi Ḫayver-i tāzīsını daḫı 

 Yuvalanur mı eṭrāfında Ḥanẓal Boḳlu Bostān‟uñ 

 

41 Ḳaçurduġı uyuz tāzīyı añup daḫı aġlar mı 

 Yine Ḳanbūrī Kāşif yügrügi mi orta meydānuñ 

 

42 ʿAcem-zāde odası çengiyānuñ tekyegāhı mı 

 Çıḳar mı şorbası her şeb şetel (?)
58

 cemʿiyle merdānuñ 

 

43 Żiyāfet deynin itdi mi edā ol Bellü Beg-zāde  

 Daḫı ṣırṭında mı eski bezirli ḳavṭanı anuñ 

 

44 Tırāşa geldi mi ol Ḳābilī‟nüñ ḫaṭṭı ḳābil mi 

 Uzar mı bıyıġı ġırbāl-çihre ser-te-ser anuñ 

 

45 Debāġat eylemez mi çihresin tācir ʿAlī Bālī  

 Müseyyeb mi daḫı ol aḳçalı ḳarısı ortanuñ 

 

46 Ḳurıdı gitdi ḳomaz şīvesini daḫı Ḳız Muṣlī 

 Sever mi yine anı ʿaşḳ ile Maḥmūd‟ı Paşa‟nuñ 

 

47 Baba MüĢtāḳ ider mi g..lerin ẕevḳin yine bol bol 

 Daḫı Ḥükkāmī mi ortalarında bāġ u bostānuñ 

 

48 Ḳul oġlıdur nice yoldaşlıġı olmış durur ẓāhir 

 Muḳarrer mi ʿAlī Ḳodoş‟a tīmār emri Paşa‟nuñ  

 

49 Edirne ḫalḳınuñ ḥālinden istifsār iderlerse 

 Diyesin her biri āşüftesi ṣaḥn-ı gülistānuñ 

 

50 Ḫalāṣ oldı mı Luṭfī bende girdāb-ı felāketden 

 Küçük Cin ile anlar ṣavdılar mı nekbetin anuñ 

 

51 ʿUbeydī yumdı göz dār-ı fenādan eyledi rıḥlet 

 Ferāġı var ġazel ṭarzına Emrī-i süḫendānuñ 

                                                           

58  
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52 Şikārıyla muḳayyeddür görinmez şehrde ekser 

 Ḳażā-yı Edrine‟dür cilvegāhı şīr ü ḳablānuñ 

123a 

53 Daḫı Ṭopcı ʿAlī‟nüñ altı ayda ṭoġdı oġlanı 

 Babası ḳaçdı gitdi anası ḳodı adın anuñ 

 

54 Bu ebyāt-ı dürerbārı ilet şehr-i Sitanbul‟a 

 Yazılsun her birisi ṣoḥbeti ḳaṣdıyla yārānuñ 

 

55 Ferāġum var benüm ḫalḳ-ı cihāñuñ medḥ ü ẕemminde 

 Maḥabbetle murādum ẕikridür aʿlānuñ ednānuñ 

 

56 Muḥaṣṣal Sāʿī-i āşüfte-dil bu deñlü saʿy itdi 

 Eger sen daḫı aʿlā eyler iseñ kendü iḥsānuñ 

 

57 Varur mı gāhī yārān Cānfedā‟ya Caʿferābād‟a 

 Çıḳar mı seyri zevraḳlar ile ḳumṣalda deryānuñ 

 

58 Müzeyyen mi felekler gibi gün yüzlü meleklerle 

 Yine ẕevḳi Yeñiḳapu‟da her ṭāḳ-ı muʿallānuñ 

 

59 Daḫı zenbāre mi Laʿlī kemāliyle müşāhid mi 

 Yine pejmürdelik şeklinde ol verd-i muṭarrānuñ 

 

60 Lebībī āb-ı rū-yı zümre-i ḫaylī ḫelā-ḫōrān  

 Yine şāʿir geçinüp mühmelātın yer mi dünyānuñ 

 

61 Varup erbāb-ı devletde başın gözin yararlar mı 

 Nüvīsī maḫlaṣ idüp herze yiyen
59

 Cimri Cingān‟uñ 

 

62 Ṣıyāmī-i diñür (?)
60

 kör NāliĢī cemʿ ide dīvānın  

 İşiden kimseler cānına laʿnet oḳıya anuñ 

 

63 Geçinür ġāyet-ile nüktedān ol ÇeĢmī-i remmāl 

 Bilür mi müşterī ḥaḳladuġın yanında oġlanuñ  

 

64 Peyāmī maḫlaṣıyla şiʿr dir mi yoḳsa fāriġ mi 

 Daḫı mümtāz dilber mi Muḥammed Ḫan‟ı Bursā‟nuñ 

 

65 Müʾeẕẕin-zāde āşūb-ı dilüm cāñum Muḥammed Şāh 

 Ṣorup ḥālin ele alur mı göñlini eḥibbānuñ 

 

66 Olur her gün müdāvim diñleyenler işidürler mi 

 Yine Laʿlīn-ḳabā‟dan ḳıṣṣasını Şāh-ı Merdān‟uñ
61

 

                                                           

59 Nüshada  şeklinde görünen bu ibarenin Sânî’nin 139. Beyitteki cevabında ‚herze yiyen‛ olduğu ve burada da ol-

ması gerektiği açıktır. Müstensih nüshanın başka yerlerinde de görüldüğü gibi burada da okuyamadığı ibareyi benzete-

rek yazmaya çalışmış olmalıdır. 

60  
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67 Yine zerrīn-küleh mi şemʿ gibi Yūsuf-ı sānī 

 Serīr-i Mıṣr-ı ʿizzet mi yeri ol māh-ı Kenʿān‟uñ 

 

68 ʿAceb çarpılmış-ıdı Cin Ḥüseyn‟e bu dil-i meyyāl 

 Perīşān oldı derd-i hicri-y-ile ol perī-şānuñ 

 

69 Sever mi yā ser-āmed Muṣlī-i nā-puḫte dīvāne 

 Gedāyī pāy-māli mi daḫı ol serv-i bustānuñ 

 

70 Aġaçcı-zāde ḳālıba çeker mi varuban her gün 

 Yine taḳyāların dükkānda Yorġancı Süleymān‟uñ 

 

71 Ya Ḥaydar-zāde düzgüniyle düzinüp ḳuşanur mı  

 Ṭaḳılur mı g..ine anlaruñ eşḫāṣı dünyāñuñ 

 

72 Çevirür çevirür ardına ḳor [mı] Sūrnācı Perrī  

 Ḳulaḳlı yayını tezgāhınuñ ardında sūrnānuñ 

 

73 Yeñi Ḫünkār ḳulı vardı mı yārān-ı Sitanbul‟a 

 Girībānī güzelle aṣlı ne itdügi daʿvānuñ 

 

74 Düdük sūrnācıları daḫı aḥvel sūrnacı başı 

 Başı ḫoş mı anuñla Yārī-i şūḫ-ı dil-ārānuñ 

 

75 Şeper‟le Ġonca Aḥmed ḳanda (?)
62

 gördüm şeh-levendi mi 

 İkisi daḫı meʾyūlları oldı mı Ḳadırġa‟nuñ 

 

76 Yine lāf-ı güẕāfın diñlemekden ḫalḳ ʿāciz mi 

 O mīr-i ʿāşıḳānuñ mübtelāsı Ḳara Yaḥyā‟nuñ 

  

77 Ayaḳ ḳavvāfı mıdur daḫı ol Bayram‟la Darġıl (?)
63

 

 Erāzil pūzevengi gūşesin bekler mi dükkānuñ 

 

78 Ṣalar mı nerdübānî Muṣlī yine dehre āvāze 

 İder mi seyrini her dem Ḥicāz ile Ṣıfāhān‟uñ 

 

79 ʿArab ẕikrin oḳurlar mı yine Altuncı-zāde‟yle 

 Olur mı seyri Ekmel Tekyesi‟nde gāhī İḥyā‟nuñ 

 

80 Alurlar mı öñüni ayucı çingāneler yolda 

 Beni ṣalduñ uzaḳ yollara diyü Aḳbaba‟nuñ 

 

81 İder mi ḫalḳa şekvāyı Ḥasan‟dan Taḳyeci Ḫˇāce  

 Yine dükkānı menzilgāhı mıdur ḫayl-i ḫūbānuñ 

 

                                                                                                                                                                            
61 Bu beyit derkenara yazılmış olup nereye ait olduğuna dair bir işaret bulunmadığından akış içinde en uygun olarak bu-

raya yerleştirdik. 

62  

63  Aynı şahıs adı 166. sayfada Ṭarġıl olarak geçmektedir. 
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82 Unutdurdı mı naʿlīni ya Ḥāfıẓ-zāde Mıṣrī‟ye 

 Mücellidle yinür mi berşi ol Nūh-ı Yehūdā‟nuñ 

 

83 Mıṣır‟da ḳahveyi ʿOsmān‟dan tercīḥ iderler mi 

 Ġalaṭā‟da içenler ḳahvesini Seyd-i Mūsā‟nuñ 

 

84 O Kūtāhiyyeliler işledürler mi siyāḳ-ı şeyʾ  

 Donanma itdiler mi seyri çıḳdı mı donanmanuñ 

 

85 Ya kanda küfri sâbit oldı mı ol ḳoca melʿūnuñ 

 O ḫınzīr oldı mı perhīz-kārı ehl-i ṭuġyānuñ 

 

86 Geñez oġlanlaruñ g..i bezi ol ġāmī-i nāzük 

 Yanınca dest-mālin götürür mi daḫı yārānuñ 

 

87 Öñine uġrayanı çalup alur mı Ḳara Ḫınzīr 

 Vücūdī yoḳ mı yanında o Rūbāh-ı bezestānuñ 

  

88 İder mi Şāfiʿī ḥavżında ġusli Kirli Tatar‟uñ 

 O muġlim kātibi derzilerüñ pīr-i tüvānānuñ 

 

89 Saʿādetḫānesinde göster[ür] mi gāhī yārāna 

 Yeşil Beg çengini çağanesini Rūḥ-efzā‟nuñ 

 

90 Ṣuyolcıoġlı peyveste o bengī dūn u bed-çihre 

 Gezer mi ortada menfūrı mı aʿlānuñ ednānuñ 

 

91 Aġaçdan düşdi mi Zergerci-zāde kefşger Yaḥyā 

 Yalı‟dan daḫı terk itmez mi seyrini Ġalaṭā‟nuñ  

 

92 Ẓarīfāne sipāhīler inerler mi binerler mi 

 Ete āşıḳ deli g..ler esīri mi yine şānuñ 

 

93 Elinden ġonce-veş ṭūmārı-y-ıla maġz-ı güftārı 

 O Ṣādıḳ Beg yine külḫancı mı gülzār-ı maʿnānuñ 

 

94 Gözüm yaşı gibi elden Sitanbul‟a revān oldı 

 Fedāyī Beg o nūr-ı dīdesi aʿyān u anḥānuñ  

 

95 Gidiler ser-veriyken ḫīzler ser-ʿaskeri oldı 

 ʿAcāyib şānı var ol Üsküdarī Bulġur Aġa‟nuñ  

 

96 Ṣadā-yı sūznāki ḫaylī egler ḳalb-i maḥzūnı 

 Varur naʿt-i şerīfin diñleyen ḫānende Arslān‟uñ 

 

97 Temāşā-yı cemāl-i bā-kemāli göñlümüz egler 

 Öreke-zāde ol sīmīn-beden muḫtārı ḫūbānuñ 

 

98 Kerem idüp edāsın kimse ḥadden itmeye ḫāric 

 Murādum bu irince gūşına erbāb-ı ʿirfānuñ 
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99 Edeb idüp riʿāyet itmesün güstāḫlıḳ kimse 

 Ḥaḳīḳat ḥāli yoḳ bir ferde aṣlı ḳurı bühtānuñ 

 

123b  

 

ġEHR-Ġ EDĠRNE‟DEN SĀʿĪ BEG MERḤŪM GÖNDERDÜGĠ MEKTŪBA SĀNĪ‟NÜÑ 

YAZUP ĠRSĀL EYLEDÜGĠ CEVĀBDUR 

 

100 Başuñ alup gidelden şehrden sen Sāʿiyā ḥaḳḳā 

 ʿAceb ġarrālıġı vardur Sitanbul u Ġalaṭā‟nuñ 

 

101 Bilürler aña māʾilsin senüñ biñ baş ḥaḳḳuñdur 

 Ḳulaḳlarına dek büzügüñe başı Ḥasan Ḫan‟uñ 

 

102 Yazılmışdur der ü dīvārına ebyātuñuñ vaṣfı 

 Ḳademgāhında ṣorsañ ḥāliyā Ḥammām Mollā‟nuñ  

 

103 Leb-i deryādaki meyḫānelerde içmez oldı ḫalḳ 

 Ṣafāsı çıḳmaz oldı sen gidelden nūş-ı ṣahbānuñ 

 

104 Ḳarabaş‟uñ gelüp sen eyleseñ meyḫānesin teşrīf 

 Olurdı seyri evvelki gibi ḳumṣal-ı deryānuñ 

 

105 S..erdük yine gelse mest idüp dirler senüñ-çün hep 

 Elinde kīri ḥāżır gelesi tükrükli yārānuñ 

 

106 G..üñ var-ısa gel erbāb-ı naẓm ile muḳābil ol 

 Temāşā eyle gör erkeklerin her merd-i meyḍanuñ 

 

107 Olunsañ yād Taḥte‟l-ḳalʿa‟da düşnām iderler hep 

 Aduñ añılsa laʿnetler oḳur ḫalḳı Ḳaraman‟uñ 

 

108 Geñezlerle gidiler sen gidelden mużṭariblerdür 

 Gelüp mā-beynini faṣl eyle lūṭīlerle ḥīzānuñ  

 

109 Yazılmış cönglerde görseler eşʿār-ı tirzīḳun 

 Ururlar ateşe yırtarlar evrāḳın Yaḫūdā‟nuñ 

 

110 Ṣorarsañ kimler okur şehr içinde şiʿr-i murdāruñ 

 Maṣuvlarla (?)
64

 geñezlerle gidilerdür ġazel-ḫˇānuñ 

 

111 Çün itdüñ ehl-i naẓmuñ cümlesini benden istifsār 

 Ḫuṣūṣā peyrevi ol ṭarz-ı şiʿr-i Ḫ˘āce Selmān‟uñ 

 

112 Yer itdi ġonçe-veş ṭūmār-ı şiʿri başlar üzre 

 ʿAcāʾib raġbeti var naẓm-ı Bāḳī-i ṣuḫendānuñ 

 

                                                           

64  



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   185 

113 Dir idüñ diñleseñ ger ḥasb-i ḥāl-i Nevʿī-i zārı 

 Güzīnī olsa lāyıḳ ehl-i naẓm-ı nevʿ-i insānuñ 

 

114 Ġazel fenninde eyle ad çıḳardı Sūzenī-zāde 

 Olurdı peyrevi Emrī-i üstād-ı muʿammānuñ 

 

115 ʿUbeydī‟yi işitdük ḫāke yüz urup vefāt itmiş  

 Umaruz raḥmetine lāyıḳ olmış ola Mevlā‟nuñ 

 

116 Edāyī şiʿri nāzük Ḫātemī Beg özge şāʿirdür  

 Düşüpdür niçe kez luṭfına maẓhar ehl-i iḥsānuñ 

 

117 ʿĠẕārī‟yle Misālī‟nüñ ḥużūrı var ġāyetde 

 Mey-i laʿl-i ṣafā-baḫşını nūş itmekde ḫūbānuñ 

 

118 Elinde nīze-i kīri seni arardı Sānī Beg 

 Siper ḳıl g..üñi elbette yersin zaḫmını anuñ 

 

119 Olup ṣūfī Belīġī tevbe itdi ḫūb sevmekden 

 Seni bilmez ferāmūş itdi adın añmaz oġlanuñ 

 

120 Hevāyī Beg güşāde Ṭāliʿī ḥāline reşk itdüm 

 Gidelden sen ʿacāyib ẕevḳin itdi İbni ʿOsmān‟uñ 

 

121 Ḥicābuñdan dir iseñ ger o ḥācī oldı g.. s..mez 

 Biri sensin o maḫdūmuñ yanında cāyiz olanuñ 

 

122 Maḳālī‟nüñ saña maḳṣūdı bir ġarrā düzen virmek 

 Ḳılından g..üñüñ itmek diler tārını şeş-tānuñ 

 

123 Sever bī-çāre dānişmendler de Laʿlī-i şūḫı 

 Anuñ-çün şiʿri monlāyānedür ʿĠlmī-i şeydānuñ 

 

124 Emīrī ile Muḫtārī oḳur bir birinüñ şiʿrin 

 Ġazelde peyrevidür ikisi de Boḳlı Bostān‟uñ  

 

125 ġuhūdī‟nüñ eger olmasalar dīvānına mālik 

 İkisi de ḳopardı herze-gūyı yāve-gūyānuñ 

 

126 Muḳarrerdür çeküp çaḳ g..üñe varumca çāk itmek 

 Faṣīḥī‟nüñ girerse destine tenhā girībānuñ 

 

127 Furūġī‟yle Ṭabīʿī vü Lisānī oldı ḥāżır baş 

 Ṣıçarlar üstine ellerine girerse dīvānuñ 

 

128 Ḫelā-ḫōrlar senüñ-çün gelse gāhī poḫ yisek dirler 

 Memī ile ġazeller dimede ḥāżırdur aḳrānuñ 

 

129 Sever ʿUlvī belī bālā-bülendin dilberüñ dāyim 

 Olur āşüftesi her gördügi naḥl-i ḫırāmānuñ 
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130 Bu mı ol ḳaḥbe-zāde Sāʿī didi göricek çihreñ 

 Sitanbul‟a gelüp Rūm illerinden oġlu Yaḥyā‟nuñ 

 

131 Çalar Bāḳī vü Emrī‟nüñ kelāmın kiẕb idüp Ṣādıḳ  

 Benüm diyü oḳur eşʿārını aʿlānuñ ednānuñ 

 

132 ʿAzīzī‟nüñ senüñ hemşīreñ ile başı ḫoş dirler 

 Anuñ vaṣfındaki şiʿrinde ḥad yok bikr-i maʿnānuñ 

 

133 Hele ki ḥüsn-i zūr-efzūnı ġālib Vālī-i ḫūbuñ  

 Olupdur bende-i fermānberi diller o sulṭānuñ 

 

134 Güzeller ʿaskerinüñ pādişāh-ı bī-naẓīridür 

 Peyāmī maḫlaṣ iden ol Muḥammed Ḫan‟ı Bursā‟nuñ  

 

135 Dimişsin Yārī‟yi tenhā s..er mi Ferdī-i ḫınzīr 

 ʿAcemler ittifāḳī ẕevḳini itmekde ol kānuñ 

 

136 Nice ḳılmaya dilber ʿālemini rāygān Sırrī 

 Çıḳup aḥvālini fāş eylemez ḫūbān-ı devrānuñ 

 

137 ʿAceb raʿnālıġum var gelse s..dürse diyü söyler 

 Sañadur intiẓārı Yārī-i şūḫ-ı dil-ārānuñ 

 

138 Ṣıyāmī‟nüñ görür gözi geçerken NāliĢī ḥālā 

 Senüñ daḫı dir iseñ olsun arduñca nigehbānuñ 

 

139 Senüñ gibi ḳapu ḳapu gezüp cerr itmedür kārı 

 Nüvīsī maḫlaṣ idüp herze yiyen Cimri Çingān‟uñ 

 

140 Lebībī gerçi oldı zümre-i ḫayl-i ḫelā-ḫōrān 

 Velī sen āb-ı rūyısın o ḳavm-i herze-gūyānuñ 

 

141 Umarsın Ḳābilī‟nüñ kim ola büzüklige başı 

 Ol olmaz g..üñe lāyıḳ aġacı her aḫiryānuñ 

 

142 Gedāyī-i gidi hemşīreñe varup nikāḥ itmiş 

 Aña incinmesi var ḳahveci Seydī-i Mūsā‟nuñ 

 

143 Cemālī-i Balāṭī‟ye olup çingāneler āheng 

 Uzun uzaḳ oḳurlar naʿş u ṣuyın Aḳbaba‟nuñ  

 

144 Fedāyī Beg gibi hergiz civān-ı şeh-levend olmaz 

 Dil ü cānlar fedādur yolına ol merd-i meydānuñ  

 

145 Cebeci gāvuruñ görmez yanından göreyüm dāyim 

 G..üñe uġraya yidügi s..ler Ḳara Oġlan‟uñ 
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146 Ḥiṣārī Muṣlī kim sīmīn-bedendür ṭūb-ı ġabġabdan 

 Kimi görse yüzini meyl ider (......)
65

 o fettānuñ 

 

147 Bulınmaz bir güzeldür ḳılca ʿaybı mū-miyānuñ hīç 

 Degüldür ḫaṭ ber-āverde yüzi ol māh-ı tābānuñ 

 

148 Yasaḳcılar senüñ-çün yine gelse ḳollasaḳ dirler 

 Aṣılmış-durur orta ṣuffesinde daḫı ṭammānuñ (?)
66

 

 

149 Ṣorarsan tekye-i ʿālemde ṣıçdı gitdi Şeyḫoġlı 

 Sevābın terk ḳıldı uydı iʿvāsına şeyṭānuñ 

 

150 Ser-āmed Muṣli kim mümtāz-ı ʿālemdür sehī-ḳaddür 

 Güzeller şekk iderler ḥüsnine ol serv-i bālānuñ 

 

151 Çıḳaydum nerdübānî Muṣli‟nüñ ḳaṣr-ı viṣāline 

 İderler mürtefiʿ yerlerde hep ẕevḳin o cānānuñ 

124a 

152 Severler mū-miyānı Ḫanẓala vü Mezbele tūrī (?)
67

  

 İkisi daḫı eṭrāfında ḥāżır Boḳlı Bostān‟uñ 

 

154 Şikār itse hevāsında uçar bu şāhbāz-ı dil 

 Varup kūyında ol şāhīn baḳışlu Balaban‟uñ  

 

155 Daḫı ḳıl girmedi ḳızlıġı da alınmadı dirler 

 Gelüp ʿāşıḳları bir yerde Ḳız Muṣlī-i ʿAẕrā‟nuñ 

 

156 Şeper‟le Ġonca Aḥmed rāst putıdur levendānuñ 

 İkisi de ṭoyurdı cümle ḫalḳını Ḳadırġa‟nuñ 

 

157 Kiçi‟nüñ Cin Ḥüseyn‟üñ aġzı egrisi münāsibdür 

 Seni ḳoydı ʿacāyib şekle hicri ol perī-şānuñ 

 

158 Neden mānend ola o Defne Yūsuf māh-ı Kenʿān‟a 

 Görenler didi gör teşbīhini ḫar-ṭabʿ-ı nā-dānuñ 

 

159 Hem örti hem döşekdür lūṭiyān-ı bezm-i ḳallāşa 

 Ṣorarsañ maḳʿad-ı pākini Yorġancı Süleymān‟uñ  

 

160 Olup başına mehter başḳa çıkdı Sūrnacı Perrī  

 Çalup saña begendürmek diler ṣavtını sūrnānuñ 

 

161 Sen ol tiryākī-i nā-pāksin her geh ki bulduḳça 

 Boḳından Nūḥ berşidür diyü yersin Yehūdā‟nuñ 
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162 Kiçi arar bulur elbette birin ḳoca kūnbāzuñ 

 Senüñ gibi çıḳar ṭorusına s..den çıraḳ-pānuñ  

 

163 Ṣafāsı ḳalmamış taḳrīrinüñ Laʿlīn-ḳabā‟nuñ hīç 

 Uyurlar naḳl iderken ḳıṣṣasını Şāh-ı Merdān‟uñ 

 

164 O ḳancıḳ Ceneviz tāzīsi yaʿnī Seyfī-i Ḥalf‟i  

 Köpek gibi s..erler ḫendeḳinde Oḳ Meydān‟uñ 

 

165 Ḳodoşluġın ḳomadı yan kesici ḫırsız İsmāʿīl 

 Çalup çaldurmada g..ini her maḥbūb-ı tersānuñ 

 

166 Olupdur Ṭarġıl-ı ḫūbuñ şebi Ḳadr ü güni bayram 

 Ne ẓann eylersin anı gūşesin bekler mi dükkānuñ 

 

167 Kötekle ṣūretüñ çalmaḳ muḳarrer şehr oġlanı 

 ʿAceb dil-teşnedür Ṭāyī yigitler dökmege ḳanuñ 

 

168 Ṣaḳalı gelicek ẓāhir bu kim ol ḫūb Ṣorġuccı 

 Olur bir başı ḳartallu delüsü mīr-i mīrānuñ 

 

169 Niçün tācir ʿAlī Bālī ile Mevtā‟yı (?)
68

 ḳadḥ itdüñ  

 Elinden kimseler incinmedi ol iki cānānuñ 

 

170 Degül cā-yı taʿaccüb āşināyı cümle hicv itseñ 

 Zinādan ḥāṣıl olmışsın kabāḥat üzredür şānuñ 

 

171 Ṣorarsañ altun adın baḳır itdi Sīm-keş çoḳdan 

 Çekişdürmekdedür sīm ü zerin ʿuşşāḳ-ı nālānuñ 

 

172 Olupdur şimdi ol Ḳābil civān bir Ḥadde-efşān bir 

 Yüzüñe ḳarşu dirseñ eylesün bir ḳaçın ifşānuñ 

 

173 Metāʿ-ı vaṣlına dil müşterī Fiṣtāncı Muṣlī‟nüñ 

 Kesādın görmedüm bāzārı germ-ā-germ o kālānuñ 

 

174 O Dīvāne ʿAlī kim gīdī-i meẕmūm-ı ʿālemdür 

 Senüñ gibi ḫaber-āverdesidür ḫayl-i ḥīzānuñ 

 

175 Dükānında düşürdi Derzi İbrāhīm-i āvāre 

 Ḳodoşluġın ider maḫfī o şūḫ-ı ʿālem-ārānuñ 

 

176 Varup kūyına cānānuñ ʿAcemdārī oḳur ʿAynī  

 İder seyr-i maḳāmātın Ḥicāz ile Ṣıfāhān‟uñ 

 

177 O dilki anda var ḥaḳḳın ḥaḳ almayınca ḳor mı hīç 

 Saña çoḳ ḥīlesi vardur o Rūbāh-ı bezestānūn 
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178 Viṣālüñ tekyesinüñ iḫtiyārı Ermenī Nūḥ‟uñ  

 Senüñ esrāruña ol vāḳıf anca ḳatı ḥīzānuñ 

  

179 Dimişsin küfri sābit oldı mı Malḳoç-ı pīr-içün 

 Saña oġlum dimişdür ṣuçı bu mı ol Müselmānuñ 

 

180 Baba MüĢtāḳ‟a ṣorduḳ Sāʿī-i oġlanı bildüñ mi 

 Didi oldur bizi ḥikmet olan (......................)
69

 

 

181 Degülsin sen Edirne şehrinüñ taʿrīfine ḳādir 

 Bahārı vaṣf olınmaz andaġı her bir gülistānuñ 

 

182 Sen ol meşhūr-ı ʿālem köhne müstaʿmel ḥabīssin kim 

 Girerseñ pāk ḳılmaz günde yüz kez nehri Ṭunca‟nuñ 

 

183 Ya bir kerre degül biñ kerre saña itdiler iʿlām 

 Girersin ʿāḳıbet ser-pençesine mīr-i Ḳaplān‟uñ 

 

184 Ḫiṭāba ḳāyil ol Ṭopcı ʿAlī‟yi ḳadḥ ḳılmışsın 

 Dil ü cān-ıla ol ḫod ḫāk-i pāyi cümle yārānuñ 

 

185 Receb ol Kürd-i nā-pāküñ ṣorarsañ neydügin bildüm 

 Bilürsin bir beg oġlı köylerinden ḳalʿa-i Van‟uñ 

 

186 Dimişsin oġlı çün anuñ Arab resmine g.. virmez 

 Anuñ ḥaḳḳında kiẕb itdüñ ṭuyuldı cümle yalanuñ 

 

187 Ḳomış ḫaṭṭın daḫı dilberlenü[r] Altuncı-zāde pes 

 ʿİẕārı ḥüsn-i Yūsuf‟dan nişān virür o Ḥassān‟uñ 

 

188 Seni gördükçe laʿnetler oḳur varup mecālisde 

 Ġazel taḳsīmini ẓann eyleme ḫ˘ānende Arslān‟uñ 

 

189 Umaruz Cāmcı-zāde ḫānemüz gāhī ide rūşen 

 ʿAceb parlaḳ ʿiẕārı vardur ol şems-i dıraḫşānuñ 

 

190 ʿAcem-zāde didügüñ şol tülengiyi ḳodurmaduñ 

 Odasında şeb ü rūz oynasa envāʿı insānuñ 

 

191 Öreke-zāde kim ḥarṭī ṣuratlu köhne dilberdür 

 Aġırşaḳ gibi g..i başuña ol hīz-i devrānuñ 

 

192 Anaña gāhī varup bulışup senden ḫaber ister 

 Ḳaçan germiyyet-ile kīri ḳalḳa Ḳara Yaḥyā‟nuñ 

 

193 O Kūtāhiyyeliler degme bir destāra ṣarılmaz 

 Öñürdi almayınca birisin bādāmı kemhānuñ 
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194 Beyān-ı vāḳıʿın naẓm eyledüm nāmeñ cevābında 

 Varup semtine sālik oldum isnādı vü bühtānuñ 

 

195 Cevābın istimāʿ idüp bu gūne yazdı şāʿirler 

 Görüp mażmūnını nāmeñde ol naẓm-ı muḳaffānuñ 

 

196 Ben ol erbāb-ı naẓmuñ pīşvā-yı nükte-senciyem 

 Baña maḫṣūṣ belki iḫtirāʿı şiʿr ü inşānuñ 

 

197 Tenezzül eyleyüp saña elüme nāmeñ almazdum 

 Senüñ gibi fünūn-ı şiʿri bilmez şaḫṣ-ı nā-dānuñ 

 

198 Bu deñlü var ki ḳadḥüñde recālar ḳıldı şāʿirler 

 Bu gūne naẓma bāʿis oldı hep ibrāmı yārānuñ 

 

199 Cevāb-ı nāmeñi ben bildügüm üzre eger yazsam 

 Muḳarrer idi her şeb göge çıḳmaḳ āh u efġānuñ 

 

200 Ne ḥaddüñdür senüñ erbāb-ı naẓma nāme göndermek 

 ʿAceb meẕmūmı olduñ ḥaḳ bu kim erbāb-ı ʿirfānuñ 

 

201 Gelen ol nāmeñüñ elfāẓ-ı murdārında dimişsin  

 Cevābın daḫı iʿlām eyler-iseñ kendü iḥsānuñ 

 

202 Bilürsin saña nuṣḥ u penddür bu hicvi Sānī‟nüñ 

 Bu ebyāt-ı ʿitāb-āmīzden fehm eyle noḳṣānuñ 

124b 

  

SĀʿĪ MERḤŪM ĠKĠNCĠ DEFʿADA SĀNĪ‟YE GÖNDERDÜGĠ CEVĀBDUR 

 

203 Ḫelā-ḫōrān-ıla Sānī yemişsin ḫayli midyānuñ  

 Ḳadīmī boḳ yedisisin Sitanbul u Ġalaṭā‟nuñ 

 

204 Fünūnī-veş yine Topḫāne‟nün seyrin çalar mısın 

 Alurlar mı elüñden gāhī fincānın Ḥasan Ḫan‟uñ 

 

205 Varur mısın düşüben mühmelātın yimege ḫalḳuñ 

 Müferreḥdür ḫelāsı diyü ol Ḥammām Monlā‟nuñ 

 

206 Yalan mı bilmezüz sepedledi ḳumṣalda dirler 

 Gemiciler gemi ibḫānesinden başına cānuñ  

 

207 Yalı meyḫānesinde rehn idelden ḳarıñ esbābın 

 İdinmişsin yataḳ buzḫānesi küncin Ḳaraman‟uñ 

 

208 Geñez
70

 ola (.......)mamışsın
71

 o Rūbāh-ı bezestānuñ 

 Daḫı ṣırtuñda imiş yezerli (?)
72

 māvī ḳaftānuñ 
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209 Neden lāzım taʿarruż ḳaṣdına Nevʿī Efendi‟nüñ 

 Bilür misin olasın nevʿ ü şaḫṣın nevʿ-i insānuñ 

 

210 Ne zaḥmetler durur sen şāʿir olmaḳ ey ḫar-ı nā-dān 

 Ne ḥaddüñdür adın añmaḳ o Bāḳī-i süḫendānuñ 

 

211 Senüñ menkūḥuñı peydālamışdur ol ʿAzīzī Beg 

 Bizüm hemşīremüz yoḳ aṣlı ne tezrīḳ [ü] bühtānuñ 

 

212 Belīġī‟yle Hüdāyī Boḳlı Bostān‟uñ kenārında 

 Bilürler müşterī ḥaḳladuġın sen şebb-i devrānuñ 

 

211 Misālī‟yle ʿĠẕārī‟yi żarūrī medḥ eylersin 

 Nişān-ı seng-i ṭaʿnısın bugün
73

 erbāb-ı ʿirfānuñ 

 

212 Ne poḫ yirsin ki dirsin Ḫātemī-çün sāḫte
74

 şāʿirdür 

 Dutarsın cānib-i ẕemmini ol mümtāz-ı aḳrānuñ 

 

213 Senüñ ol naẓm-ı nā-hemvāruñı görüp Faṣīḥī Beg 

 Umarın benden evvel çāk ide g..üñde ṭumanuñ 

 

214 Furūġī‟yle Ṭabīʿī‟yle Lisānī‟yi daḫı diñle 

 Saña bir s.. baṣarlar ittifāḳı ile yārānuñ 

 

215 Nigār-ı gül-ʿiẕāruña ḳatı çok çalışur Laʿlī 

 Odur pejmürdelik şeklinde ol verd-i muṭarrānuñ 

 

216 Ne maʿnā maʿrifet var sende ey gīdī-i ḫar bilsek 

 Begenmezsin edāsını Gedāyī-i ḫoş-elḥānuñ 

 

217 İder MüĢtāḳ‟uñ itdügi gibi ol küfrüñi sābit 

 Ṣaḳın şemşīr-i ṭabʿından o ʿĠlmī-i Ḳaramān‟uñ 

 

218 Eyü ḫoşdur Maḳālī göre göre çalduġı vaḳtin 

 Seni görmez olaldan adı Kör Şeştāyī‟dür anuñ  

 

219 Geñezlerle ḳodoşlar ʿārifāne cemʿ itmişler 

 Yimişsin aḳçalar nice sen ey ḫınzīr midyānuñ  

  

220 Añılduġuñ maḥallerde oḳurlar cānuña laʿnet 

 ʿAceb maḳbūlisin Nemrūd-ı Sānī ehl-i ʿirfānuñ 

 

221 Ṭonanmadan bize mektūbı geldi İbni ʿOsmān‟uñ 

 Dimiş biz gideli kimler s..er ḳarısını Cān‟uñ 
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222 Unutduñ mı Aġaccı-zāde odasında ser-ḫoşla 

 G..üñe muştası oynaduġın Başmaḳcı Yaḥyā‟nuñ 

 

223 O ḳaṣṣāb-ı Yehūdā‟sın ki sen ey Sānī-i yesteh 

 Yanında et satan berşī olan Nūḥ-ı Yehūdā‟nuñ 

 

224 ʿAlī Bālīcıġuñ görmiş iken bu deñlü iḥsānın 

 Ḳodoşlıḳ eyledüñ yanında dilber çingene anuñ 

 

225 Yanaşdurduñ Paşa-zāde yanına ḳuyruġı ammā 

 Birin geyüp ṣorıdamaduñ ol aṭlās u kemḫānuñ 

 

226 Seni Ṭopḫāne‟de ger cin bulursa ehrimenlerle 

 Unudursın ʿaẕablarla ṣıyırḳısın Ġalaṭā‟nuñ 

 

227 Frenge bir zıbıḳ yapduġı içün Sūrnācı Perrī  

 ʿAdū olup degersin çarḫına bir niçe yārānuñ 

 

228 Ne virdi Sāʿī‟yi hicv eyle diyü bilsek ey mülḥid 

 Saña Tācir ʿAlī‟yle aḳçalı ḳarısı ortanuñ 

 

229 Nesin alduñ ya Ḥaydar-zāde ile düzmenüñ ey ḫar 

 İdersin medḥ ol iki ḥīz-i mefʿūlini dünyānuñ 

 

230 Bilür misin g..üñe bal ṣoḳ[dur]duġını ḥarbī  

 Muḥāsebeci yanında iken bir gice Ṭūbā‟nuñ 

 

232 Balaban‟ı idüp peydā çaġırup cümle yārānı 

 Diyen sendüñ s..iñüz boḳına banuñ Balaban‟uñ 

 

233 G..ine urduġı ḳayġanayı Yārī‟nüñ ol Ferdī 

 Öñüñe ḳor yidürürdi bu mıdur ʿivażı anuñ 

 

234 Unutduñ Şeyḫ-zāde Tekyesi‟ni şeb-külāh-ile 

 Gelürsin sen ziyāreti olur vācib yine anuñ 

 

235 Sipāhīce Ḥasencik elini ṣokmaz boḳa ammā 

 Şikenbe ḳarnuñı deşmek murādı Ḥācı Mervān‟uñ 

 

236 Paşa-zāde‟ye iltüp bengi (?) olduḳça döşeginde 

 Floricıḳ bulur mıyduñ o Yorġancı Süleymān‟uñ 

 

237 Neye māliksin ey nā-dān u aḥmaḳ ẕemmin eylersin 

 Serīr-i Mıṣr-ı ḥüsnüñ Yūsuf‟ı ol māh-ı Kenʿān‟uñ 

 

238 Ḳız oġlandur dimişsin rāygān iken o Ḳız Muṣlī 

 Nigār-ı bākirüñ mānendi bulduḳ ḳızlıġın anuñ 

 

239 Aġarmış gözlerüñ ey Cin Memi Kör Cebeci gibi 

 G..ine baḳa baḳa gice gündüz Kara oġlan‟uñ 
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240 ʿAmūd kīr-i hücūm[ı] ʿarṣa-i heycāda ṣavarsın 

 Eger Sānī siper eyler-iseñ kūnını ḫīzānuñ 

 

241 Bilürsin Zāde‟niñ yanınca ayaḳlu ḫelāsın sen 

 Yanında boḳ ḳokusından ṭuramaz kimseler anuñ 

 

242 Ḳaṣīde virdüñ ol beg-zādenüñ bir ġuruşın alduñ 

 Bu resme ibtidā‟ī olmamışdur Cimri Cingān‟uñ 

 

243 Ḥelāl olsun sipāhī odasında mest iken zībā 

 Saña çalduġı s..ler ol ʿAlī Tārīk‟i devrānuñ 

 

244 ʿAceb cerrār ḫarsın anañı dilenci mi s..di 

 Nesin alduñ varınca Üsküdarī Bulġur Aġa‟nuñ 

 

245 O dem Ṣolaḳ ṭoñuz depeledügi vaḳt kāfirler  

 Varur anda senüñ ḫınzīr gibi dökmege ḳanuñ 

 

246 Söger mi yine saña cān u dilden Taḳyeci Ḫ˘āce 

 Kemāliyle yine menfūrı mısın ḫayl-i ḫūbānuñ 

 

247 Ḳaçurmışsın Ceneviz tāzīsın ol gün ṭaḳılmışsın 

 Yine Ḫanẓal‟la seyrini çalarsın Boḳlu Bostān‟uñ 

 

248 Aġaçdan aşrı vü çille (?) Balıkpazarı‟na ʿazm it 

 Nezāketle murāduñ seyrin itmekse Ġalaṭā‟nuñ 

 

249 Ṭaşaḳ mefrāşına yan başı gelürse bu ḥasseyle 

 Sen olmışsın meger ḥükkāmı şimdi belʿiyānānuñ 

 

250 Olursañ muḳteżāsınca n‟ola ol Ḳoca Malḳoç‟uñ 

 Biri oldur elüñe virenüñ g..üñe uranuñ 

 

251 Seni s..dirdügin dir mi yine yārānuñ (?)
75

 İsmāʿīl 

 Ḫalāṣ olımaduñ mı daḫı ṭaʿnından o nā-dānuñ 

 

252 Geñezlikde vireklikde naẓīrüñ gelmemişdür hīç 

 Gidilikde ġodoşluḳda Baba MüĢtāḳ aḳrānuñ  

 

253 Şikār eyler seni ol varup ey gāv-ı bezīrḫāne 

 Girersin ben de bildüm pençesine Mīr Ḳaplān‟uñ  

 

254 Eger bu ḥādise Laʿlīn-ḳabā‟ya vāṣıl olursa 

 Bunı oḳur ḳoyuban ḳıṣṣasını Şāh-ı Merdān‟uñ  

125a 
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255 Gidi yeg benden ögren gel berü heccāvlıḳ resmin 

 Ḫelāda poḫ yimek durur ṣanursın ṭarz-ı hem-cānuñ 

 

256 Benem ol ḳuvvet-i bāzūya mālik dest-i ṭabʿumla 

 Getürürüm bir ānda üstini altına dünyānuñ  

 

257 ʿAcemde Kātibī günde sikendür (?)
76

 şāʿirān içre 

 Götini yırtdı dirler Rūm‟da Sāʿī daḫı Cān‟uñ 

 

258 Bugün yarın geçersin bir bunamış ḳoca kāfirsin 

 Muḥaḳḳaḳ cānuña laʿnet durur tārīḫi yārānuñ 

 

259 Ne ḥaddüñdür senüñ daʿvā-yı fāsid ey ḫar-ı nā-dān 

 Nedür şāʿirligüñ hicvüñ ḳaṣīdeñ cemʿ-i dīvānuñ 

 

260 Bilür ʿālem seni bir bed-zebān murdār cāhilsin 

 Baṣılmış nesne-i nā-pākisin merdān-ı meydānuñ 

 

261 Necāset mi yaġar ey mühmel-i müstekreh aġzuñdan 

 Çürimiş ābḫāne tahtası [mı]dur girībānuñ 

 

262 Vücūduñ var mıdur insān mısın dünyā bilür cümle 

 Benümle baḥs iderseñ peşşesin yanında ʿanḳānuñ 

 

263 Kimi düzd ü ḳodoşdur kimi gidi ḳorḥusındandur 

 Saña tābiʿ geçüp şiʿrüñ oḳuyan ḳavm-i ḫīzānuñ 

 

264 Senüñ gibi boḳuñ miḳdārına ānī naẓīre dir 

 Ḫelāda az buçuk eglense biri herze-gūyānuñ 

 

265 Belāġat ʿarsagāhı içre Sāʿī olmasun nāmum 

 Senüñ bir haftada hicv itmez isem cümle dīvānuñ 

 

266 Senüñ nām u nişānuñ ḥakk idem bu levḥ-i ʿālemde 

 Ola maḳbūli ger şemşīr-i ṭabʿum cümle yārānuñ 

 

267 Bi-ḥamdillāh ki ben iḫlāṣ-ı ḳalb-i ṭabʿ-i pākümle 

 Ġubār-ı maḳdemiyem bī-riyā erbāb-ı ʿirfānuñ 

 

268 Ne yire varsam envāʿ-ı riʿāyetler ider ḫūbān 

 Kemāl-i luṭfı ile şermsāram cümle yārānuñ 

 

270 Senüñ sözüñ bizüm sözümüzi ḳoyalum ey alçaḳ 

 Bilürler ḫalḳ hep mā-beynini aʿlānuñ ednānuñ 

 

HĠCV-Ġ FERDĪ BERĀY-I SĀNĪ 

271 Dilā her bir denīden gel cefāsın çekme dünyānuñ 

 Çeke geldi dil ü dānā diyü cevrini nā-dānānuñ 
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272 Uṣandurdı bizi cān u cihāndan eyledi bīzār 

 ʿİtāb u nāzı aḥbābuñ cefā vü cevri aʿdānuñ 

 

273 Ḫuṣūṣā şimdi bir yesteh ẓarīf olmış durur peydā 

 Ki ẕemmin farż idüpdür kendüye ol cümle yārānuñ 

 

274 Daḫı fehm itmedin nefs-i ḥasīsin ol ḥabīs aṣlā 

 O lillāh geçinür ser-defteri erbāb-ı ʿirfānuñ 

 

275 Bugün meclisde bir dānā-yı fāżıl müftī-i dehrüñ 

 Oḳurken diñledüm fetvāsını ḥaḳḳında bir cānuñ 

 

276 Ki bir zındīḳa bir cāhil nice yıllar mürīd olsa 

 Kesilür başı şerʿan ol reʾīs-i ehl-i tuġyānuñ 

 

277 Mürīd olan aña cān ḳorḳusından eyledi tevbe 

 Günāhın āb-ı şemşīr-i şerīʿat pāk ider anuñ 

 

278 Reh-i taḥḳīḳ-i Ḥaḳ‟dan itdügiçün Ādem‟i iḍlāl 

 Oḳurlar cānına laʿnet Ḳaramanī-i şeyṭānuñ 

 

279 Şerīʿat şarṭını fehm itmedin zındīḳ-i nā-pāke 

 Ḳaçan keşf ola ḥāşā künh-i ẕāt-ı pāki Yezdān‟uñ 

 

280 Didüm dün Güftī‟ye bir bī-bedel mümtāz şāʿirsin 

 Saña olur mı Sānī cümleden birisi insānuñ 

 

281 Didi bir kimse yoḳdur baña Sānī didügüñ cāḥil 

 Bugün ser-defter ü ser-ḥalḳasıdur herze-gūyānuñ  

 

282 Görürler hicv ü hezl ü yāve vü tezrīḳ-ı bī-maʿnā 

 Açanlar cānuña laʿnet oḳur her laḥża dīvānuñ 

 

283 Varup bu fażl-ıla bir tekyegāhı iḫtiyār itseñ 

 Geyiklü Baba‟dan ġayrı bulınmaz idi aḳrānuñ 

 

284 Ḳaçarsın her sefer olduḳca ʿavrat gibi aʿdādan 

 Ḥarām olsun o bir ḳaç aḳçası saña Selīm Ḫan‟uñ 

 

285 Yaḳası kirlü ol köhne ḳabā vü laḥm u şaḥm-ıla  

 Bilā teşbīh hemān ḳaṣṣābına döndüñ Yehūdā‟nuñ 

 

286 Urur ʿaksi yüzüñe ḫayli poḫ-reng olmış ey miskīn 

 Giyicek ḳatı ṣarıdur didiler ṣarı ḳaftānuñ 

 

287 Yüzüñ ḳara ola ol aḳ ṣaḳaluñdan utanmayup 

 Egüp aġzuñ g..ine düşesin günde bir oġlanuñ 

 

288 İdersin ḫāṣ u ʿāmuñ hicv [ü] ẕemmin gice vü gündüz 

 Köpekler gibi yirsin poḫını aʿlānuñ ednānuñ 
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289 İdüp ḳısraḳlıḳ ey ḫar ʿözr-i lenge başlama çünki 

 Geçersin mādiyān-veş yügrügi ḫaylī bu meydānuñ  

 

290 Oḳıyup mühmelātuñ rīşüñe güldüklerin fehm it 

 Ki ʿālem hep temāşāsında ḥayrāndur temāşānuñ 

 

291 Seni ben ḫāṭırumda böyle añmaḳ yoġ-ıdı aṣlā 

 Velī bil iltiʿāḳı ittifāḳı oldı yārānuñ 

 

292 Hele maʿẕūr dutup bu bir nice ebyātı vaṣfuñda 

 Benüm cānum daḫı çoḳ nesneye lāyıḳ durur şānuñ 

 

293 Helāk itdüm seni bu tīġ-ı hicv-i zehr-nākümle 

 Müselmānlar nice ḳahrın çeke sen nā-müselmānuñ 

 

294 Elümde iki dillü ḫāme yol bir mārdur gūyā 

 Ki nīş[i] cān-ı ḫaṣm u nūş[ı]ı ḳalbidür eḥibbānuñ  

 

295 Senüñ şiʿrüñle Ferdī şiʿrin el bir oḳıya ḥāşā 

 Ne var olınmaduḳ maʿlūmı yārān-ı süḫen-dānuñ 

 

296 Bilür ṣarrāf olanlar her birinüñ ḳılmada aṣlın 

 Berāberdür egerçi seng ü zer keffinde mīzānuñ 
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Bu makalenin konusu Konya‟nın son yüz yılda yetiştirdiği en önemli kültür taşıyıcısı İbrahim 

Aczî Kendi üzerinedir. Aczî hakkında sayfalarca yazmak mümkün ise de bu makalede kendisi ve 

eserleri hakkında derli toplu bilgi verilip eserlerinden örnekler sunulacaktır.  

İbrahim Aczî Kendi, Konya‟da Piri Mehmet Paşa Mahallesi‟nde 1299 (1883) yılında dünyaya 

geldi. Babası Kurşuncuzâde Ethem Efendi‟nin oğlu Mahmut Efendi (d. 1315 - ö. 1899)‟dir. Annesi 

Emine Hanım (d.1859 - ö. 1910)‟dır. Kardeşi Mehmet Hulusi Efendi, I. Dünya Savaş‟ında şehit olur. 

Kendi, 1895 yılında Konya İdâdisi‟ne başlar. Özel hocalardan Arapça, Farsça dersleri alır. Avusturya-

lı Mösyö Şelizenger‟den resim dersleri alır. 1900 yılında İstanbul Mülkiye Mektebi‟ne başlar. Mithat 

Paşa (1822-1884) taraftarı olduğu ithamıyla Konya‟ya sürgün edilir. Bu dönemde Konya‟da sürgünde 

bulunan Ebuzziya Tevfik (1849-1913) ve Ziya Gökalp (1876-1924) ile görüşür. 1907'de Karaman ma-

liye kâtipliğine atanır 1936'da emekli olur. Semiye Hanım (1304-20.02.1975) ile 1904 yılında evlenir, 

dört kızı üç oğlu olmuştur. 9 Ağustos 1965‟te vefat eder. 

Folklor ve edebiyatla da uğraşan Kendi, yazılarını başta Şehir Postası olmak üzere Babalık, 

Ekekon, Yeni Meram ve Yeni Konya‟da yayınlar. Birçok eserini gezdiği köy ve kasabalardaki örf ve 

adetleri, görgü, bilgi, terbiye, kültür ve geleneklerden derlemeler yaparak oluşturur. Cönkler toplar; şi-

irler kaleme alır. Konya‟ya ait ne varsa gönüllü olarak yazıya geçirir. Eserlerini defterlere kendi el ya-

zısıyla geçirir. Bu defterler ve yine kendisine ait bazı sulu boya resimlerle birlikte kitaplığındaki 135 

kitap halen Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü‟ne bağlı Yusuf Ağa Yazma Eserler Kütüphane-

si‟ndedir. 

 

ġairliği:  

Aczî mahlası ile yazdığı şiirlerini Divan-ı Aczî adı altında toplar. Divan-ı Aczî‟de 587 şiiri vardır. 

Aczî velut bir insan olduğu için şiirlerinin rahatlıkla 1000 rakamına ulaştığını söyleyebiliriz. Divan-ı 

Aczî, şairin Divan adı altında topladığı şiirlerdir diyebiliriz.  

Şair Aczî, Âşık Kerem ve Âşık Garip şiirleri okumaya başladığı gençlik yıllarında bu şairlerin 

etkisinde kalır. Daha sonra duygulandığı hemen her konuda şiirler söyler. Şiirlerinin başına söz konu-

su şiiri, nerede ve ne münasebetle yazdığına dair uzun uzun başlıklar yazar. Bu başlıklar çevresi ve 

içinde bulunduğu duygu durumu ile ilgilidir. Şairin yaşadığı dönemde şiirlere uzun başlıklar verme 

âdeti varsa da Kendi, bu başlıkları şiirlerinde kullanmayı alışkanlık haline getirmiştir. Aşağıdaki şiiri 

ilkokuldaki ilk aşkına yazdığı anlaşılıyor. 

 

Kara Gözlü - Mahalle Mektebi‟nde - (14 Nisan 1311-1895 Konya) 

 Kara gözlü beyaz dilber bakınca 

 Cigerimi ateşlere yakınca  

 Benim olsa şu mektebden çıkınca 

 Ne yaparsın deli gönül aman hey (s.1) 

 

Aczî‟nin bütün eserlerinde olduğu gibi şiirlerinde Konya‟nın önemli bir yeri vardır. Konya‟da iyi 

günde, kötü günde her yaşantısını şiir haline getirir. 

                                                           
77 Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Velî Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
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Yağmur Destânı - Bütün EĢyâ - 19 Nisan 1322 Konya 

Bu sene Konya‟da hüküm süren korkunç kuraklık münâsebetiyle dua için bütün halk Muallâ‟da 

toplanıyor. Ben de oradayım. 

 Bütün eşyâ yıkmış boynun duâda 

 Hakkdan başka ümîd yokdur recâda 

 Herkes suçun bilmiş gelmiş hayâda 

 Diyor kurt kuş meded yârab âmân hey 

 

Lâhûtî Bir Sabâh : 21 Eylül / 1323 - 1908; Gilisre Köyü 

Gilisre köyünde bu sabah yüksek bir evin balkonundayım. Asırlar geçirmiş kayalıklar arasında 

yemyeşil bir dere boyu. Kayalarda kim bilir kaç sene önce oyulmuş mağara delik ve kapıları var. Bu 

ʻâlem kurulalıdan beri doğup inen güneş yerinden çıkıyor. Güneşin penbe ışığı kayalar ve mağâra 

kapılarına vurdukça binlerce yıl önce buralarda yaşayan insânların hayâlleri göz önüne geliyor. 

Etrafa bakıyordum köy halkı da bağ bağçe tarla işleri için hanelerinde herkes kıvranıyor. Dü-

şündüm. Fânî bir devrân ki böyle dönüp duruyor. Bunun için: 

 Hâle bakma herkes sultan hânesinde 

 Karınca bir Süleymandır lânesinde 

 Döner bir çarh kimse bilmez sırrını 

 Çok söz vardır söylenir efsânesinde (s.99) 

 

(Âmân Güzeller) Perîler Kâfilesi Eylül 1321 Konya 

O gün ikindi sonu kiliseye giden bir sürü Rum dilberlerine.  

 Elinizden yandım amân güzeller 

 Ne yapayım bana bulun bir çâre 

 Gönül şaşdı tâze yaman güzeller 

 Ne yapayım bana bulun bir çâre 

 

 Coşdu gönül bakın kendin pişirdi 

 Gamzeniz âh bağrım kana batırdı 

 Endâmınız yakdı beni bitirdi 

 Ne yapayım bana bulun bir çâre 

 

 Gezer mi âh böyle bir boy perîler 

 Giyinmişler penbe mâvi sarılar 

 Hücûm ider gönül yazık geriler 

 Ne yapayım bana bulun bir çâre 

 

 Yalvarırım varıp keşîş ruhbâna 

 Acır belki onlar gelir îmâna 

 Diyem bakın oldı gönlüm dîvâne 

 Ne yapayım bana bulun bir çâre 

 

 Aczî bunlar gönlün birer cilâsı  

 Sevdâların bunlar ezel belâsı 

 İnsan yakar o güzellerin elası 

 Ne yapayım bana bulun bir çare 

 

Hayat Bahçesi başlığı altında da şiirlerini dört cilt olarak topladığını Divanı‟nın başında ifade 

ediyor. 
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Şiirlerinde her türlü konuyu samimiyetle ele alır. Memleket ve Konya sevgisi, nezaket, cahillik, 

güzellik, hak, hakikat … şiirlerinin konularından seçtiklerimizdir. Aczî Divanı tarafımızdan yayına 

hazırlamıştır. 

 

Türk ġairleri ve ÂĢıkları (1. Risale): 

 Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1‟de bulunan eser, Divan edebiyatı geleneğinde de yer 

alan şairler tezkiresi geleneğine bağlı bir eserdir. Aczî, çoğunluğunu kendi elindeki cönklerden seçe-

rek bu şairler tezkiresini düzenler. Dolayısıyla eserin kaynakları da Kendi‟nin elinde bulunan özgün 

100 kadar cönklerdir ki bu cönkleri Yusuf Ağa Kütüphanesi‟ne bağışlamıştır. 

Kendi, madde başında şairleri “âşık” ve “şair” nitelemesiyle ayırır. Bu şekilde ayırdığı şairlerin 

sayısı 50 civarındadır. Âşık ve şairlerin isimleri şöyledir: Âşık Hüseyin, Âşık Erkin, Âşık Hicrânî, 

Virâniyeli Muslu Mehemmed, Âşık Muslu, Âşık Çaloğlu, Âşık Durmuş, Âşık Kul Ahmed, Âşık Ha-

san, Nihânî, Esrârî, Ma‟zerî, Sânî, Nazîfî, Zâtî, Rıfkatî, Lezîzî, Beyânî, Ârifî, Sehî, Fevzî, Âşık Bendî, 

Gevherî, Âşık Seyrânî, Kul Ahsen, Sâfî, Âşık Hasan, Sehmî, Bendî, Âşık Dertli, Âşık Meylî, Âşık 

Esrârî, Meftûnî, Zâtî, Âşık Dervişî, Âşık Kul Mustafa, Âşık Kul Mahmud, Karacaoğlan, Sayiloğlu, 

Âşık Hüseyin… 

Listeden de görüldüğü gibi eserde divan edebiyatı şairleri de olmasına rağmen halk edebiyatı şa-

irleri ağırlıktadır. Bu sebeple tezkire geleneği içinde halk edebiyatı şairlerine yer veren tek tezkeredir 

denebilir. Örneğin İbrahim Aczî Kendi‟nin Türk Şairleri ve Âşıkları‟nda (1. Risale) verdiği bilgiye 

göre 2 numaralı cönkte Kul Ahmet mahlasıyla şu türkülere rastlanıyor. Kendi, Kul Ahmet maddesinde 

(I. Sultan Murat devri 725/1326-791/1389‟da hayatta) notunu düşüyor. Türkünün yazılış maksadını 

söyledikten sonra elindeki cönkteki şiirini örnek gösteriyor. 

“Türkünün Osmanoğulları için bir tehdit maksadıyla söylendiği anlaşılıyor. Buna göre Âşık Kul 

Ahmet‟in Karamanoğulları ülkesinde yaşayan bir âşık olduğu meydana çıkıyor. İlk türküsünün üslûbu 

ve tarihi olması yönünden önemlidir. Bu gibi halk şairlerinde hayatlarını destan ve koşmalarından geri-

sini anlamak kabildir. Çünkü gezinip dolaştıkları yerlerde söyledikleri türkü ve koşmaları muhiti ilham 

olduğundan hallerini ve muhitlerini anlamak bu suretle kabildir. İkinci türkünün Kul Ahmet‟in bir sevgi-

lisi olduğu ve onun için yayla gezdiği sezilmektedir. Şundan anlaşılıyor ki Âşık Kul Ahmet I. Sultan 

Murat devrinde Karaman ilinde yaşamış ve şu üçüncü türküsüne göre Toroslar‟da çok gezmiş bir âşıktır. 

 

Türkü 

 Her taraftan yüridi Karaman 

 Başına bir dermân bul Osmânoğlu 

 Yakın üzerine durma bölük ü vezîr 

 Kırk bin asker bil Osmânoğlu 

 

 Osmanoğlu dedikleri bir Hacı 

 Başına giyer altından tâcı 

 Arap der Acem‟den aldım bacı 

 Yine makbûle geçmedüm der Osmânoğlu 

 

 Askerin yoktur cenk var bilmez 

 Sad hümâyûn karşı durulmaz 

 Düşmânın beğenür davan sürülmez 

 Davanı mahşerde sür Osmânoğlu 

 

 Osmânoğlu gelse yabandan 

 Dir ki asılam Kayı Hanı‟ndan  

 Böyle ise bıktım zamândan 

 Bu sefer haddini bil Osmânoğlu 
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 Karamanoğlu dir Şîrvânlıyam 

 Anadan dededen fermânlıyam 

 Taş ili durağım gam duhânları 

 Üstine iniyor sel Osmânoğlu”
78

 

 

Kendi, bu eserde seçtiği şairlerin hayat hikâyelerini verir ve şiirlerinden örnekler alır. Her bir şair 

hakkında da özellikle şiirlerinden hareketle özgün değerlendirmelerde bulunur. Bu değerlendirmeler-

de, şiirlerdeki düşünceler, şiirin dili ve milli hislerle olan irtibatı bakımlarından değerlendirme yapar. 

Kendî‟nin verdiği bazı hükümlerin ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Söz konusu eserde yer alan şair-

lerin tamamı Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü‟nde maddeler halinde yazılmıştır. Konya Folkloru adlı 

basılmış eserinde de Âşık Kul Mahmut, Âşık Hüseyin, Âşık Kul Ahmet, Âşık Miskîn ele aldığı âşık-

lardır. 

Konya Kitabeleri: Aczî, bir sanat tarihçisi gibi Konya kitabelerini derler. Bu eserinde 100 kadar 

kitabeyi bir kitabında toplar. Kitabelerle ilgili bu kitapta yer alan kitabeler Prof. Dr. Hatice Aynur ta-

rafından sürdürülen kitabeler çalışması için tarafımızdan fişlenip teslim edilmiştir. 

Konya Destanı: Müstakil bir eser olmayıp Kendi‟nin eserleri arasında gördüğümüz bir manzu-

medir. Divan edebiyatının şehrengiz geleneğine bağlı olarak Konya‟nın binalarını ve güzelliklerini 

anlatan bir manzumedir. 

Tıbbi Notlar ve Edebi Derlemeler: Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10443‟te bulunmaktadır. 

Kendi‟nin dikkatlerden kaçan bir eseridir. Adından da anlaşılacağı üzerine eserin başında halk hekim-

liği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Daha sonra Kendi‟nin sevdiği Arapça ve Farsça şiirlerinden ör-

nekleri içerir. 

Mevlana, Hâfız ve Hayyam sevgisi: Kendi‟nin söz konusu üç şair için de müstakil eserleri var-

dır. Hafız-ı Şirazî Konuşuyor, Hazret-i Mevlana ve Hikmet Dahisi Ömer Hayyam risale şeklinde ka-

leme aldığı eserlerdir. Bu eserlerinde söz konusu şairlerin şiirlerinden seçmeler yaparak tercüme eder. 

Hâfız, Mevlana ve Ömer Hayyam‟ın yanlış anlaşıldığını ifade ederek haklarındaki yanlış anlamamala-

rı düzeltmeye çalışır.  

Örneğin Hâfız-ı Şirazî Konuşuyor risalesinin başında Bazı sapık ve fikir ve meşrep biçarelerin 

yaptıkları tercümeler hakikatin dışında ve yanlış yollardadır. Hülasa her beyti aşk âleminden birer sır 

kadehidir. Hâfız Şirazî‟nin gazel, divan ve beyitleri öyle bir hikmet deryasıdır ki her damlası ruhani 

akıl ve fikrin yüzyıllar boyu yürüyen ışıklarıdır. Onun bu aleme serptiği hikmet insani fazilet alanında 

çok derin ve şümullüdür, diyerek Hâfız‟ı över. 

Mevlana‟yı kutb-ı azam olarak nitelediği Hazret-i Mevlana risalesinin girişinde şöyle der: Mev-

lana‟nın bu mertebesini ve onun yüce varlığını tefsir ve anlamak için onun aşk ve ilim mihrabına yak-

laşmak gerektir. Şu son devirlerde çok uzak bir mesafe ki bazı sapık fikirlilerden bir zümre ona zahirî 

dostluk mertebesinin ardında türlü uydurma söz ve beyanlarla saf halk arası yersiz, yurtsuz, delilsiz 

yazılar, kitaplar yayıyorlar. Olmadık uydurma fakat yaldızlı sözlerle bir yandan kendilerini Mevlana 

dostu gösterirken bir yandan da Mevlana için “Melami Eri” diyorlar. Bu Melamiliğin ne olduğunu 

gençlik bilmez. Bir kısmı arif, kâmil, imanlı kimseler olup, ikinci kısmı her türlü fenalığı mubah sayan 

sapıklardır ki dünyada ne zevk sürersen işte bu ne ahret ne sual bunları münkirlerdir.  

Hikmet Dahisi Ömer Hayyam adlı kısa eserinde Ömer Hayyam‟ın rubailerinin artmasının neden-

lerini yorumlar ve bu artışa sebep olanları sapık olarak niteler: “Her çıkan kitapta Hayyam‟a isnat edi-

len bir sürü uydurma taklit rubailer araya sokulmaktadır. İslamiyet âleminin acaba suçu nedir ki bu 

mahdut zümreler neden ve niçin bu âlemin içine böyle tefrika dikenleri serpiyorlar. Bu ancak şudur ki 

bunlar kendi meşrep davalarını takviye için bu yolu tutmuşlardır ki Hakk‟a değil düştükleri girdapta 

paraya tapanlardır.” 

                                                           
78 İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1. s. 94. 
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Kendi‟nin, başta Mevlana olmak üzere Hâfız ve Hayyam‟a olan ilgisini diğer eserlerinde de 

görmek mümkündür. Mevlana‟ya sevgisi aşk derecesinde olup pek çok eserinde ondan beyitler alır. 

 

Ressamlığı: Hayat hikâyesinde de belirttiğimiz üzere Kendi‟nin güzel sanatlara yeteneği ve me-

rakının sonucudur. Resimlerinden oluşan bir mecmua Resim Albümü, YB11783‟te kayıtlıdır. 

 

İbrahim Aczî Kendi, Konya ile ilgili olmak üzere birçok eser kaleme alır. Bu eserlerini Konya ile 

ilgili olanları bir kenara bırakalım bazıları da konu bakımından birbirinden oldukça uzak eserler gibi 

görülür. Bu sebeple eserlerini tasnif etmek bile ayrı zorluk taşır. Mesleği öğretmenlik olan İbrahim 

Aczî, aslında hassas bir ruha sahip çok yönlü bir sanatkârdır. O, ressam, şair, halkbilimci, düşünür, sı-

fatlarını verdiği eserlerde hak etiğini gösteren birisidir. Aczî‟nin saydıklarımızdan başka pek çok sıfatı 

daha vardır. Bu sebeple kendisine “sıfatları sayılamayan bir memleket sevdalısı” bir insan demek ye-

rinde olacaktır. Aczî, Ayaşlı Şâkir kitabının ön sözündeki şu cümlelerle adeta kendini anlatır: “Bir 

milletin yüksek seciyesini, dehasını kendi nefislerinde taşıyan bazı şahsiyetler vardır ki bunlar yalnız 

kendi sa„ylerinin istidatlarının değil mensup oldukları cemiyetin muhassalasıdır.” 
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HZ. ALĠ‟YE AĠT YÜZ SÖZÜN MANZUM BĠR TERCÜMESĠ 
Âdem Ceyhan

*
- Rukiye Telli

** 

 

ÖZ 

Hz. Ali’ye nisbet edilen yüz güzel söz, tanınmış Arap yazarı Câhız (ö. 869) tarafından seçilerek 

derlenmiş; Reşîdüddîn Vatvat (ö. 1182) o vecizeleri Arap ve Fars diliyle tercüme ve şerh etmiştir. “Sad-

Kelime-i Alî” (Hz. Ali’nin Yüz Sözü) adıyla da anılan bu özlü sözler, 14. asırdan itibaren Türkçeye çev-

rilmiş; zaman zaman şerh çalışmalarının da konusu olmuştur. Eserinden hüviyeti hakkında bilgi edini-

lemeyen bir Türk şairi de Hz. Ali’nin yüz sözünü nazmen tercüme eden edebî şahsiyetlerden biridir. 

Mütercim, tek yazma nüshası tesbit edilebilen kitapçığında, Hz. Ali’ye ait Arapça sözlerden sonra 

Reşîdüddîn Vatvat’ın bu konudaki Farsça kıt’alarını kaydetmiş; sonra kendisinin aynı nazım şekli ve 

aruz kalıbıyla yaptığı Türkçe çevirilere yer vermiştir. Dil hususiyetlerine bakılarak bu metnin 16. asır 

sonları ve 17. asır başlarına ait olduğu söylenebilir.  

Bu yazıda, Arap, Fars ve Türk edebiyatı tarihinde Sad-Kelime-i Alî tercüme ve şerhi türünden bazı 

eserler hakkında bilgi verildikten sonra aynı konuda mütercimi bilinmeyen bir kitapçık tanıtılmış; sonra 

o manzum tercümenin hem Latin asıllı yeni harflere aktarılan, hem de günümüz Türkçesine çevrilen 

metni sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hz. Ali, Câhız, Sad-Kelime, Reşîdüddîn Vatvat, tercüme 

 

TAKDĠM 

Daha ziyade Klâsik Türk Edebiyatına dair yayınlarıyla meslektaşları arasında şöhretli ilim adamı 

Prof. Dr. Mehmet Arslan’ı 1990’lı yıllardan beri tanıyor ve kendilerinin neşriyatını takip etmeye çalışı-

yorum. O senelerde, Arap harfli yazma ve basma Türkçe tarihî- edebî eserlere, şimdiki gibi internet üze-

rinden, zahmetsiz, vakit ve nakit harcamksızın kolayca ulaşmak -maalesef- mümkün değildi. Bundan 

dolayı sadece ders vermekle yetinmek istemeyen, hele önündeki yabancı dil engelini aştığından tuttuğu 

yolda ilerlemeyi, meslektaşları arasında itibarlı bir yer kazanmayı, telif ve neşir vasıtasıyla vatanına, mil-

letine hizmet etmeyi hedefleyen öğretim üyelerinin, kitap, makale ve bildiri gibi yayınları için büyük şe-

hirlerdeki büyük kütüphanelerde araştırma ve incelemeler yapmaları, bunun için de yolculuk zahmetle-

rine katlanmaları, maddî fedakârlıklarda bulunmaları gerekiyordu. Ben de bilhassa 1995- 2005 yılları 

arasında kütüphanelerde çalışmak, yayın faaliyetlerim için ihtiyaç duyduğum eserlerin fotokopi, mikro-

film veya cd’sini temin etmek üzere İstanbul’a, Ankara’ya gittiğimde ara- sıra ilim dalımızın o çalışkan 

ve verimli temsilcisi Mehmet Bey’le karşılaşır; vakit darsa, ayaküstü kısaca hâl-hatır sorar; zaman varsa, 

uzunca sohbet ederdim. İki edebiyat sever ve ilim talibi bir araya geldiğinde ne konuşur, tahmin edersi-

niz... Tabii bildiri, kitap, makale hazırlıklarından, okudukları eserlere dair edindikleri intibalardan, ele 

alıp yazmayı tasarladıkları konulardan, ilim âleminde yapılan çalışma veya yayınların keyfiyetinden, öğ-

retim işleri sırasında karşılaştıkları meselelerden…  

Söz konusu yorucu iş ve vazifeleri yerine getirmekten zevk alan kişilerin keyifle ele aldığı bu mev-

zuların, herkesi, örnek vermek gerekirse, umumi olarak kitap okumaktan, edebiyattan, ilmî araştıma ve 

çalışmadan haz etmeyen, spora, oyun ve eğlenceye, maddi, ticari, siyasi vb. konulara ilgi duyan, heva ve 

heves peşinde koşan, cismani tarafı ağır basan kimseleri “açmayacağını”, hatta sıkacağını söylemeye –

bilmem- lüzum var mı? Eskilerin, bir sanatta ilerlemek ve başarı elde etmek için mutlaka ilgi ve sevginin 
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olması gerektiğini belirten güzel bir sözü vardır: “Aşk olmazsa meşk olmaz.” Merhum Muallim 

Nâcî’nin “Mârifet iltifâta tâbi‘dir” mısraını da buna eklemek uygun olur. Okuma, yazma, ilmî araştırma 

ve yayın yapma isteği, zevkı duymayan, belirtilen konu ve meselelere dair derslerden, sohbetlerden hoş-

lanmayan kimselerin bu yolun yolcusu olamayacağını, bir şekilde o yola girseler de ilerlemelerinin, iyi 

bir yere gelmelerinin ve başarı kazanmalarının mümkün görünmediğini, tecrübelerime dayanarak rahat-

lıkla söyleyebilirim. Şahsî hayatımda müteaddit defalar şahit olduğum bu vakalardan sadece birine te-

mas edeyim: Benim her sene birkaç kere Berlin’e gittiğimi bilen bir bütünleşik doktora öğrencisi, bir 

gün bana birlikte oraya gitmek istediğini söylemiş ve ardından şunu da eklemişti: “Ama hocaam, ben 

öyle kütüphane-mütüphaneye gelemem haa!.. Sizinle (kütüphaneye) bir kere gelirim; ondan sonra âlem-

lere akarım!..”  

Evet, bu işler, her şeyden evvel fıtri kabiliyet ve en azından orta derecede, Allah vergisi zekâ is-

ter… Sonra -yukarıda da temas ettiğim gibi- alâka ve sevgi şartına bağlıdır. Ayrıca emek gerektirir, sabır 

ve sebat ister… Çalışmayı sevmeyen, araştırmadan zevk almayan, hevesi çabuk geçen, hele “âlemlere 

akmak”tan (!) dem vuranların kârı değildir. Gerçekten böyle ilim ehlinin sohbeti sırasında sıkılan kimse-

lerin, işini seven ve gereği gibi ifa etmeye çalışan hocaların tarih, hâl ve istikbal arasında gidip gelen, 

edebiyat, hatırat, irfan yüklü derslerinden hoşlanmayan sözde öğrencilerin, büyük bir ihtimalle, “Geçi-

neceğim kadar düzenli kazanç sağlayan, ama beni mümkünse hiç yormayacak, zahmete sokmayacak bir 

işim olsun… Gerisi mühim değil!..” düşüncesiyle girdikleri o yolda sebat edemediklerini ve başarılı so-

nuç alamadıklarını defalarca gördüm…  

Bu tür ilmî araştıma ve yayın faaliyetlerinin içinde olmayan kimseler, o işlerin ne kadar zahmetli 

olduğunu, emek harcamayı, disiplinli çalışmayı gerektirdiğini bilmez. İlim dalında kırkı aşkın eserin sa-

hibi olan, ülkemiz şartlarında heyet veya komisyonlar tarafından dahi yayınlanması kolay görünmeyen 

onlarca hacimli tarihî, edebî metni tek başına, Arap asıllı elifbadan Latin harflerine çevirip birer incele-

meyle neşreden Prof. Dr. Mehmet Arslan, bir sohbetimizde, “Ben vaktimi hiç boşa harcamam…” demiş-

ti, “Bilgisayarın açılmasını beklerken bile o zamanı değerlendirir, dişlerimi fırçalarım...” Sırf bu cümle 

dahi o cilt cilt eserlerin ardında ne büyük emeklerin saklı olduğunu, uykudan, eğlenceden, gezintiden fe-

dakârlıkların bulunduğunu göstermiyor mu? 

Prof. Dr. Mehmet Arslan’ın çeyrek asrı bulan yayınları gözden geçirildiğinde, bu neşirlerin daha 

ziyade Klâsik Türk Edebiyatıyla alâkalı, tezkire, divan, mesnevi, tarih gibi başlıklar altında incelenebile-

cek metinler olduğu görülür. Onun Letâ’if-i Hoca Nasreddin, Osmanlı Tarih ve Müverrihleri, Argo Ki-

tabı, Üss-i Zafer, Osmanlı Sadrazamları, Osmanlı Saray Tarihi vb. neşirleri, alâkasının sırf Eski Türk 

Edebiyatı sahasıyla sınırlı olmadığını, halk edebiyatından uzak ve yakın tarihe kadar komşu disiplinleri 

de içine alacak denli genişlediğini gösterir. Bir edebiyat dergisine verdiği röportajda
79

, metin neşrinin –

bazı meslektaşların iddialarının aksine- hâlâ çok önemli olduğunu ve devam etmesi lâzım geldiğini belir-

ten Arslan, tarihî, edebî eserleri aslına uygun, doğru- düzgün okuması ve yayınlamasıyla tanınmış bir 

ilim adamıdır. Osmanlılar zamanındaki saray düğün şenlikleri konusundaki eserler de onun ilgi duyduğu 

ve meslek hayatının başından beri yayın yaptığı mevzulardan birini teşkil eder. Bir hususiyeti de mu-

ammaların nasıl çözüleceğini araştırmış ve bunları halletme yollarını öğrenmiş olmasıdır.  

Kırklı yaşlarında gördüğüm sıralarda saçına ak düşmemiş, dinç bir genç olan Mehmet Arslan, şim-

di saçlarını, tuttuğu ilim yolunda ağartmış; fakat çalışma şevk ve heyecanını kaybetmemiş bir aksakal-

dır… Ardında böyle göz doldurucu emek mahsullerini miras bırakan Arslan, bu sene yaş haddinden 

emekli olmuş; eskilerin tabiriyle işi altmış altıya bağlamış; “Allah bes, bâkî heves…” derecesine varmış-

tır… 

Bu noktada şunu da belirtmek isterim ki, diğer mübah işler gibi, ilmî çalışma ve yayınlar da içte ta-

şınan ve hiç akıldan çıkarılmayan bir iyi niyetle yapılırsa, ibadet mahiyetini alabilir ve kaçınılmaz olarak 

gidilecek âlemde sahibine ebedî mükâfat, nimet ve saadetler kazandırabilir... Eğer insan, kendisini yok-

luktan varlık sahasına çıkaran, paha biçilmez duyu, organ ve imkânlarla donatan, sayısız nimetlerle ya-
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şatan, emaneten verdiği canı şahsından alacak olan Mâlikine karşı aslî vazifelerini unutur ve ihmal eder-

se, o zaman iş değişir… Ömür sermayesini harcayarak yapılan bu tür çalışmalar, sahibine belki biraz 

şöhret, bir miktar maddi menfaat sağlayabilir... Ancak korkulur ki, öbür tarafta yüz ağartıcı ve kurtarıcı 

olmaz. Çünkü burada beğenilen, çok kimse tarafından imrenilerek istenen nice şeyler, orada makbul ol-

mayabilir. Zira o âlemde iman, salih amel, ibadet, ihlâs, Allah sevgisi ve korkusu, Onun yolunda samimi 

çalışma, güzel ahlâk değerlidir; mükâfata lâyıktır.  

Sadık manalara ehemmiyet veren bir kişi olarak bu hususu, ilim mesleği mensupları için şundan 

dolayı ifade etme gereğini duydum: On üç sene önce vefat etmiş; ömrünü tıp tarihi, folklor gibi sahalara 

dair eser telif ve neşriyle geçirmiş; bildiri, makale, kitap türünden yayın listesi oldukça kabarık bir ilim 

adamını, göçünden bir müddet sonra manada gördüm: Kış günü sokakta, evsiz kalmıştı… Bu düş, bu 

manidar görüş, beni hayli üzmüş ve düşündürmüştü... Şüphesiz ki şahsen de yıllardır derslerine ilâveten 

ilmî araştırma ve yayınlar yapmaya çalışan, böylece insanlara elinden geldiği kadar kendi dalında faydalı 

olmaya gayret eden bir ilim adamı sıfatıyla bu çeşit işlerle uğraşmanın sonuç itibarıyla boş ve gereksiz 

olduğunu söylemek istemiyor; edebiyat ve sanat üzerine düşüncelerini anlatan, itiraflarda bulunan Tols-

toy misali, şunu belirtmek istiyorum: Kanaatimce, ilim adamları, işin başından itibaren, nihayetindeki 

gibi bir manevi uyanıklıkla hareket etmeli; daha açık anlatışla çokluğa dalarak asli vazifelerini ihmal et-

memeli; meslek icabı yaptıkları işleri güzel bir niyetle daha yüksek kazançlar sağlayacak seviyeye eriş-

tirmelidir. 

İlim dalımızda çalışkan ve velût bir akademisyen olan, pekçok esere imza atan Prof. Dr. Mehmet 

Arslan için hazırlanan armağana, Hz. Peygamber’in amcası oğlu, bir hadisinde “ilim şehrinin (veya 

hikmet evinin) kapısı” olarak vasıflandırılan, savaşlardaki kahramanlıklarından dolayı “Esdüllâhi’l-

gālib” (Allah’ın galip aslanı) sıfatıyla övülen Hz. Ali’nin yüz sözü konusundaki bir manzum tercümeyle 

katılmayı uygun gördük. Bu tercihimizde Mehmet Bey’in Süleyman Celâleddin’e (1838-1890) ait Hz. 

Ali mevlidi türünden manzum bir eseri yayınlamasının da bir nebze tesiri olabilir belki... Denebilir ki, 

her ilim adamı, meslek hayatının ilk yıllarında (b)ilim dalıyla alâkalı olarak hangi çalışmaları yapması 

gerektiği ve neler yapabileceği konusunda kısa veya uzunca süren bir arayış devresi geçirir. Yıllar hızla 

geçtikçe, elbette yayın yapma işini yabancı dil engelini geçemeyiş, tembellik, telif yolunda çekilen zah-

metlere karşılık tatmin edici maddi bir gelir elde edemeyiş, bastırdığı eserlerin rağbet görmeyişi yahut 

kendi emek verdiği kitaplardan, daha ziyade yayıncıların kazançlı çıkışı gibi çeşitli sebeplerden dolayı 

bir tarafa bırakmamışsa, geriye kaldığını umduğu sınırlı zaman zarfında neler yapabileceğini tahmin 

eder… Biz de şair ve yazalarımızın hayatları, eserleri, nazım şekilleri ve türleri, edebî türler, gruplar vb. 

konularda derinlemesine araştırma yapıldıktan sonra bu parçaların teşkil edeceği bütünü bir ilim adamı-

nın veya heyetin ele alıp edebiyat tarihini inşa edebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca her ilim adamının 

mensubu bulunduğu (b)ilim dalına katkısının sınırlı olduğu idraki içinde, meslek hayatımızın ilk yılla-

rından beri, diğer bazı mevzulara ait yayınlarımız yanında Hz. Ali vecizeleri hakkındaki Türkçe tercü-

meleri de birbiri ardınca inceleyip neşretmeye çalışıyoruz. İşte burada inceleyip metnini sunacağımız ki-

tapçık da o tercümelerden biridir. 

Değerli ilim adamı Prof. Dr. Mehmet Arslan’a bundan sonraki hayatında da nice sağlıklı ve huzurlu 

yıllar diliyoruz.  

  

GĠRĠġ 

Hz. Muhammed’in amcası oğlu, İslâm’ı ilk kabul eden kişilerden biri, damadı, en yakın arkadaşla-

rından ve dördüncü halifesi olan Hz. Ali (ö. 40/ 661), aynı zamanda zühd, cömertlik, kahramanlık, bilge-

lik, hitabet gibi meziyetleriyle de meşhur bir şahsiyettir. Hz. Ali’ye ait bazı dua, hitabe, hutbe, mektup, 

şiir ve vecizeler, derlenerek bir araya getirilmiş ve kitaplaştırılmıştır. Meselâ, ünlü Mutezile kelâmcısı 

Câhız (ö. 255/ 869), onun güzel sözleri arasından yüzünü seçerek “Mie Kelime” gibi bir ad altında top-

lamıştır. Bu yüz vecizenin Arapça, Farsça, Türkçe, İngilizce, Almanca gibi dillerde şerh veya tercümele-

ri meydana getirilmiştir. Câhız’ın bahis konusu derlemesini Arapça, Farsça olarak tercüme ve şerh eden 

tanınmış edebî şahsiyetlerden biri de Hârizmşahlar devletinin meşhur yazarı Reşîdüddîn Vatvat’tır. Ra-



 208   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

şid halifelerden ilk üçünün yüzer özlü sözünü bir araya getirip açıklayan Kâtib Reşîd (ö. 578/ 1182), Hz. 

Ali’ye ait yüz sözü de “Matlûbu Külli Tâlib min Kelâmi Emîrü’l-mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib” ismiyle, 

mensur ve manzum olarak izah etmiştir.  

Reşîdüddîn Vatvat’ın bu kitapçığı, tahminen 14, kesin olaraksa 15. asırdan itibaren dilimize defa-

larca tercüme edilmiştir. Meselâ Sultan II. Murad devri (saltanatı 824-855/1421-1451) şahsiyetlerinden 

Bedreddîn bin Himmetyârü’l-Mevlevî’ye ait olduğu sanılan tercüme, bunlardan biridir.
80

 Hicrî 968 

(Milâdî 1560-61) yılında Manastır kasabasındaki Kadı Yahyâ Medresesinde müderris olan Vardarlı Ab-

dülhâdî Efendi, Hz. Ali’nin daha ziyade “Sad-Kelime” ismiyle anılan yüz sözünü, “Tuhfetü’l-ihvân” 

(Dostlar Armağanı veya Dostlara Hediye) adıyla Türkçe’ye çevirmiş; kısaca şerh de etmiştir. Onun bu 

mensur kitapçığı, Vatvat’ın eserinden hayli faydalandığını göstermektedir.
81

 Yine aynı devir âlimlerin-

den Kastamonulu Mustafa bin Mehmed (ö. 998/ 1589-90) de Damad Ferhad Paşa ve (Sokullu) Mehmed 

Paşa’nın isteklerini yerine getirmek üzere, dört halifenin yüzer sözünü mensur olarak dilimize tercüme 

etmiştir.
82

 Aynı yüz sözün, Sultan I. Ahmed devrinde (saltanatı H. 1012-1026/M. 1603-1617), tarihçi ve 

Şeyhülislâm Hoca Sâdeddîn Efendi’nin oğlu Abülazîz Efendi (983-1027/1575-1618) tarafından Türkçe-

ye çevrildiği bilinmektedir.
83

 Hz. Ali’ye nisbet edilen yüz sözü, 17. asırda nazmen çeviren âlimlerden bi-

ri de Aksaraylı Dânişî Şâban Efendi’dir.
84

 Bu meşhur vecizeler kitapçığı, sonraki asırlarda daha başka 

edebî şahsiyetler tarafından da tercüme veya şerh edilmiştir. 

Edebiyat tarihimizde Vatvat’ın eserinin kısmi tercümelerine de rastlanmaktadır. Bunların birtakımı 

Edâyî, İsmâil gibi ad veya mahlasları bilinen, bir bölüğü de isimleri belirsiz edebî şahsiyetler tarafından 

meydana getirilmiştir. Sad-Kelime-i Hz. Alî’nin mütercimi bilinmeyen Türkçe tercümelerini -tesbit ede-

bildiğimiz kadarıyla- bir liste hâlinde şöyle sıralamak mümkündür: 

  

 SAD-KELİME-I ALİ’NİN MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN BAZI TÜRKÇE TERCÜMELERİ 

 Eserin adı  Bulunduğu Kütüphane Yaprak Açıklama 

1 
Tercüme-i Sad-
Kelime-i Alî  

Süleymaniye Ktp. Aya-

saofya nr. 4165; (Ayrıca 

Fatih nr. 5399/4, Yazma 

Bağışlar, nr. 2834/2). 

22 yap-

rak. 

Reşîdüddîn Vatvat’ın “Matlûbu Külli 
Tâlib min Kelâmi Emîrü’l-mü’minîn Alî 
bin Ebî Tâlib” adlı eserindeki Farsça 

kıt’aların “fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâi-

lün” kalıbıyla Türkçeye tercümesi. 

2 

Sad-Kelime-i Haz-
ret-i Alî Kerremal-
lâhu Vechehü 

Süleymaniye Ktp. Hacı 

Mahmud Efendi, nr. 6415/ 

5. 

19b-

40a. 

Mütercim, Reşîdüddîn Vatvat’ın “Mat-
lûbu Külli Tâlib…” adlı eserinden fay-

danmış; Âdil bin Ali’nin Farsça beyitle-

rini de iktibas etmiştir.
85  

3 

Sad-Kelime-i 
Emîrü’l-mü’minîn 
Alî 

Süleymaniye Ktp. Reşid 

Efendi 1009 

124b-

142a 

Hz. Ali’ye ait Sad Kelime’nin “fâilâtün 

fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yapıl-

mış manzum tercümesi.
86

 

                                                           
80  Bedreddîn bin Himmetyârü’l-Mevlevî, Sad-Kelimât-ı Çehâr-Yâr-i Güzîn, Konya Mevlana Müzesi Ktp. nr. 650. 
81  Âdem Ceyhan- Hasan Cankurt, ‚Vardarlı Bir Hocadan Dostlara Armağan: Hz. Ali’nin Yüz Sözünün Şerhi: Tuhfetü’l-

ihvân‛, Uluslar arası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu Bildirileri, (10-12 Mayıs 2012), Manisa 2012, c. 1, s. 279-311; 

Âdem Ceyhan, ‚Vardarlı Abdülhâdî’nin Hz. Ali’ye Ait Yüz Söz Üzerine Şerhi Tuhfetü’l-ihvân’ın Günümüz 

Türkçesine Çevirisi‛, Yeni Türkiye, Mart- Haziran 2015, Sayı 67, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı- II, s. 2461-2481. 
82  Mustafa bin Mehmed, Tercüme-i Sad-Kelimât-ı Çehâr-Yâr-i Güzîn, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. nr. R. 1914; Süleymaniye 

Yazma Eser Ktp. Esad Efendi, nr. 1351/4. (Kastamonulu müderris Mustafa Efendi’nin adı geçen eserinin Hz. Ali 

sözlerine ait kısmını Dr. Fatih Koyuncu’yla birlikte neşre hazırladık).  
83  Reşîdüddin Vatvat, Hazret-i Ali’nin Yüz Sözü Gül-i Sad Berg, Çev. Hocazâde Abdülaziz Efendi, haz. Âdem Ceyhan, İs-

tanbul, 2008, Buhara yayını, 192 s. 
84  Dânişî ve Sad-Kelime-i Alî tercümesi hk. bilgi için bk. Âdem Ceyhan, ‚17. Asırda Yaşamış Aksaraylı Bir Âlim, Şair ve 

Yazar: Dânişî Şa‘bân bin Mustafa’nın Hayatı, Eserleri ve Hz. Ali’den Yüz Söz Tercümesi‛, Türkiyat Mecmuası, c. 27/1, 

2017, s. 65-99.  
85  Yüksek lisans öğrencimiz Halil Gülenç ve Berlin’de ikamet eden Tebrizli Mehmed Ali Şahveledova ile birlikte neşre 

hazırladığımız bu eser, Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı’nda yer alacaktır.  
86  Bu eser hk. daha fazla bilgi ve metni için bk. Âdem Ceyhan- Yasin Karadeniz, ‚Mütercimi Bilinmeyen Bir Sad-

Kelime-i Ali Tercümesi‛, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Eylül 2017, Sayı 60, s. 1-32. 
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4 

Kitâbü Sad-
Kelime Matlûbu 
Külli Tâlib 

Süleymaniye Ktp. Mikro-

film Arşivi nr. 3273. 
103a-

112b. 

“Matlûbu Külli Tâlib…”in mensur ter-

cümesi. Mütercim, Vatvat’ın Arapça 

cümleleriyle Farsça kıt’alarını çevirme-

miştir. Tercüme, muhtemelen H. 899/ 

M. 1494’te tamamlanmıştır. 

5 
Terceme-i Sad-
Kelime-i Alî 

İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi Atatürk Kitaplığı M. 

Cevdet Yazmaları K. 342. 

(Süleymaniye Ktp. Haşim 

Paşa nr. 38).  

1b-51b. 

“Matlûbu Külli Tâlib…”teki Farsça 

kıt’aların aynı şekilde ve aruz kalıbıyla 

(feilâtün mefâilün feilün) yapılmış 

Türkçe tercümesi. 

6 

Kelimât-ı Sad-ı 
Alî 
 

Süleymaniye Ktp. Hacı 

Mahmud Efendi, nr. 4421/ 

2. 

17b-

34a. 

 

“Matlûbu Külli Tâlib…”teki Farsça 

kıt’aların aynı şekilde ve aruz kalıbıyla 

yapılmış tercümesi.  

7 
Sad-Kelime-i Haz-
ret-i Alî 

İstanbul Üniversitesi Nadir 

Eserler Ktp. T. 1624. 

11b-

28b. 

“Matlûbu Külli Tâlib…”teki Farsça 

kıt’aların aynı şekilde ve aruz kalıbıyla 

yapılmış tercümesi.
87

 

 

Sad-Kelime-i Alî’nin bu mütercimi meçhul tercümeleri içinde 14 veya 15. asır mahsulü olduğunu 

tahmin ettiğimiz ilkinin, yurtiçi ve yurt dışı yazma eser kütüphanelerinde on beş civarında yazma nüsha-

sını tesbit ettik. Bundan dolayı denebilir ki, Hz. Ali’nin yüz sözü konusundaki Türkçe tercümelerin sahi-

bi belirsiz olanları içinde en tanınmışı, adı geçen kitapçıktır.
88

 Listemizde beşinci sırada yer alan ve 

“Terceme-i Sad-Kelime-i Alî” adını taşıyan eserin dört yazma nüshasını elde ederek tenkitli metnini neş-

rettik.
89

 İsimleri sayılan diğer kitapçıkların tesbit edebildiğimiz nüshaları tek olduğundan yaygınlaşma-

dığı söylenebilir. Bununla birlikte yazma eserlere dair ilmî araştırma ve çalışmalar devam ettikçe, bili-

nen metinlerin başka nüshaları bulunabileceği gibi, henüz varlığından haberdar olmadığımız tercümeler 

de ortaya çıkarılabilir. Nitekim araştırmalarımız sırasında bulduğumuz birkaç bilinmeyen edebî metin, 

Hz. Ali vecizelerine ait tercüme ve şerhlerin çeyrek asırdır tesbit ettiklerimizden daha çok sayıda oldu-

ğunu düşündürmektedir. Bu çalışmamızda ele alıp tanıttıktan sonra metnini sunacağımız kitapçık da sa-

hibi meçhul Sad-Kelime-i Alî tercümelerinden biridir. 

Mütercimi Belirsiz Bir Yüz Söz Tercümesi 

Bahis konusu ettiğimiz Sad-Kelime-i Alî tercümesi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hacı 

Mahmud Efendi bölümünde 4421 numarayla kayıtlı eserin 17b-34a sayfaları arasındadır. (Vr. 1b-16b 

arasında 16. asır tezkire yazarlarından Kastamonulu Latîfî’nin kırk hadis çevirmek niyetiyle meydana 

getirdiği ve “Sübhatü’l-uşşâk” adını verdiği yüz hadis tercümesi yer alır). Kitapçığın ilk ve sonuncusu 

dışındaki sayfalarının her birinde üç Arapça sözün Farsça ve Türkçe manzum tercümeleri bulunmakta-

dır. Yine ilk ve sonuncusu hariç, her sayfada on beş satır vardır. Arapça vecizeler sürh (kırmızı); bunla-

rın harekeleri ise siyah mürekkeple yazılmıştır. Sonraki sayfanın ilk kelimesini gösteren takibeler de –

siyah kaydedilen son ikisi hariç- ekseriyetle kırmızı yazılmıştır. Metnin istinsah tarihi ve müstensihinin 

ismi belli değildir.  

Tek yazma nüshasını tesbit edebildiğimiz bu tercümede, kitapçık adını belirten bir başlık olmadığı 

gibi, mukaddime (başlangıç), sebeb-i te’lif, hâtime (sonuç) misali mütercimin yaşadığı devir, hüviyeti, 

eserini meydana getiriş gayesi ve tarihi konularında bilgi bulunabilecek bahisler de yoktur. Eldeki 

yegâne nüshaya göre şair, besmeleden sonra Hz. Ali’nin “Sad Kelime” adıyla meşhur yüz sözünü naz-

men tercümeye başlamış; ilkin kaynağını bildirmeksizin Kâtib Reşîd’in adı geçen eserindeki Farsça 

kıt’aları yazmış; onun ardından aynı nazım şekli ve aruz kalıbıyla kendi tercümelerini kaydetmiş bulun-

                                                           
87  İdris Söylemez, ‚Müellifi Meçhul Bir ‘Sad-Kelime-i Ali‘ Risalesi‛, Yakındoğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergi-

si, yıl 4, cilt 4, Sayı 1, s. 189-226. 
88  Bu tercüme hk. daha fazla bilgi için bk. Rabia Şimşek, Türk- İslâm Edebiyatında Manzum Hz. Ali Sad Kelime Tercümeleri, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul 2000.  
89  Âdem Ceyhan- Muhammet Özdemir, ‚Hz. Ali’ye Ait Yüz Sözün Manzum Bir Tercümesi‛, Divan Edebiyatı Araştırma-

ları Dergisi, 2013, Sayı 10, s. 229-274. 
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maktadır. Reşîdüddîn Vatvat’ın Farsça şiirleriyle şairimizin aynı şekildeki manzum Türkçe tercümeleri 

mukayese edildiğinde, örnek kabul ettiği bu eserden hayli faydalandığı, fakat ona kelimesi kelimesine 

bağlı kalmayıp serbest denebilecek bir çeviri yolu tuttuğu görülür. Bir misal vermek gerekirse, “Kendini 

bilen, Rabbini bilir” manasındaki vecize nümune olarak gösterilebilir. Reşîdüddîn Vatvat, anılan Arapça 

sözü şu şekilde tercüme ve şerh etmiştir: 
 من غرف هفسَ فقد غرف ربَّ

 ـ اخت پروردگار خويش رابض ي بدرستيكَ ،ُر كَ بض ياخت هفس خويش را

 غضاء املتغّّيةالجزاء املتكّّثة واالمؼىن اين لكمَ بتازى: من غرف ان هفسَ خمووقٌة معيوػٌة و من ا

 ـ يتغّّي ظفاثَال اهؼاً يتكّّث ذاثَ و ظال مركّبٌة مجموػٌة فقد غرف اّن هل خامقاً 

  َ  ُست اين از پيش كَ بداهد غقل مؼىن اين لكمَ بثارىس: ُر كَ در هفس خويش ىگرد او ببدهي

ٍ  و  ،هبودٍ است و اكيون ُست صدٍ است ٍ   از اييجا بداهد كَ اورا ُست كييد  ،است وپديد آ رهد

 صؼر ،پس از داوسنت هفس خويش بداوسنت پروردگار خويش رسد

 ُست هفس ثو جّحت قاطع  ى غّز و جلّ بر وجود خدا

 كوست معيوع و ايزدش ظاهع  چون بداىن ثو هفس را داىن90

Nümune olarak naklettiğimiz parçada görüldüğü gibi, Reşîdüddîn Vatvat, önce Arapça vecizeyi 

Farsça’ya çevirmiş; sonra “Bu sözün Arapça manası” alt başlığı altında Arapça olarak izah etmiş; üçün-

cü safhada “Bu cümlenin Farsça manası” diye Farsça açıklamış; nihai olarak “feilâtün mefâilün feilün” 

kalıbına uygun bir kıt’ayla da ifade etmiştir. Mütercim, böylece vecizelerin nesir yoluyla ifade ettiği ma-

naları bir de nazmen anlatmıştır. Fakat ismi veya mahlası belli olmayan şairimiz, Arapça vecizeden son-

ra sadece işaret ettiğimiz Farsça kıt’ayı metnine almış; bunu müteakip kendi manzum tercümesini kay-

detmiştir: 
  من غرف هفسَ فقد غرف ربَّ 

  طعُست هفس ثو جّحت قا  بر وجود خداى غّز و جلّ  

 كوست معيوع و ايزدش ظاهع چون بداىن ثو هفس را داىن  

 “Nefsüŋi bil ki bilesin Ĥaķķ’ı 

 K’oldı nefsüŋ vücūd-ı Ĥaķķ’a delil 

 Ki Ĥaķ’uŋ [ol] ĥabįbi rehber-i dįn 

 Buldı nefsinde Ĥaķķ’a ŧoġrı delįl” (vr. 18b, 6. Söz). 

Ayrıca Arapça vecizenin karşılığı olmak üzere yazılmış Türkçe kıt’anın da Kâtib Reşid’e ait Farsça 

şiirin tam tercümesi olmadığı görülmektedir. Çünkü şair, tercümesinde Farsça kıt’anın ilk beytini teşkil 

eden ve “Yüce Allah’ın varlığına, senin kendi vücudun (varlığın) kesin delildir” manasına gelen mısrala-

rı serbest bir şekilde dilimize aktarmış; “Eğer kendini bilirsen, bilirsin ki o, yaratılmış olan, Allah Yara-

tan’dır” manasındaki ikinci beytini çevirmemiş; onun yerine başka bir beyit yazmıştır. 

Mütercim, eserine aldığı ve dilimize tercüme ettiği Farsça kıt’alardaki gibi aruzun “feilâtün mefâi-

lün feilün” kalıbını kullanmıştır. Bu aruz kalıbının bazı manzum kırk hadis ve başka Sad-Kelime-i Alî 

tercümelerinde de tercih edildiği bilinmektedir. Şairin aruz ölçüsünü kullanmadaki başarısı hakkında fi-

kir edinmek için tercümeleri gözden geçirildiğinde, hemen hemen her kıt’asında bir veya birkaç imale-

nin bulunduğu görülür. Birkaç örnek vermek gerekirse, şu mısralar anılabilir: 

 “Perde ger keşf ola yaķįnümden 

 Olmaya bil ziyāde źerre ķader” (vr. 17b, 1. Söz), 

 

 “Nāgeh ėrüp ecel ķaçan öleler 

  Olalar ba‘dezān ķamu āgāh” (vr. 17b, 2. Söz), 

 

 “Kim ki miķdārın eyledi idrāk” (vr. 18a, 4. Söz), 

 

                                                           
90  Reşîd-i Vatvat, Matlûbü Külli Tâlib min Kelâmi Emîri’l-mü’minîn ‘Alî bin Ebî Tâlib, haz. Mîr Celâleddîn-i Huseynî 

Urumavî Muhaddis, Kum 1382/1963, s. 5-6. 
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Söz konusu manzumelerde, imaleler kadar çok olmasa dahi ara-sıra zihaflara da rastlanır. Meselâ: 

“Zįra Ĥaķ ķıymetüŋ ziyāde ėder” (vr. 18a, 5. Söz), 

 “Ki Ĥaķ’uŋ [ol] ĥabįbi rehber-i dįn” (vr. 18a, 6. Söz), 

 “Bāri yüri penāh ėdin vera‘ı” (vr. 21a, 23. Söz). 

 

Kıt’aların kafiyeleri, “…kodı/… yudı” (19b 13. Söz), “…İslâm’ı/ ..âmî” (21a 22. Söz), “…ada/ 

…mâde” (26a 53. Söz), “…kabul/ …ol” (27a 58. Söz) gibi pürüzlü sayılabilecek birkaçı görmezlikten 

gelinirse, umumiyetle kusursuzdur.  

Türkçe tercümeler belâgat yönünden ele alındığında, mütercimin Arapça vecizeleri çevirirken tezat, 

teşbih, mecaz başta olmak üzere nida, iştikak, teşhis, telmih gibi çeşitli edebî sanatlardan faydalanarak 

maksadını güzelce anlatmaya gayret ettiği söylenebilir. Meselâ, “On sekiz biŋ cihānuŋ esrārın/ Bilmişem 

āftābdan ežher” (vr. 17 b, 1. Söz) mısralarında “on sekiz bin cihân” tamlamasıyla cihan veya âlemin on 

sekiz bin olduğu manasındaki izaha telmih görülmektedir. Ayrıca “cihân” (âlem, dünya) ve “âftâb” (gü-

neş) ismi arasında, gök cismi yahut astronomiyle ilgili olmaları yönünden tenasüb bulunmaktadır. Yine 

aynı kıt’ada Hz. Ali sözünü 1. teklik şahıs (ben) zamiriyle çeviren şair, onun İslâmi inançlara dair bilgi-

sinin sağlam, şüphesiz ve açık oluş yönünden, güneşten daha parlak olduğunu söyleyerek teşbih yapmış-

tır. “Ħūb söylerse diyeler dānā/ Zişt söylerse diyeler nā-dān” (vr. 18b, 7. Söz) mısralarında manaca bir-

birine zıt olan “hûb-zişt” (güzel- çirkin) ve “dânâ-nâdân” (bilen-cahil) kelimeleri kullanılarak tezat ya-

pılmıştır. “Cümle-i ĥālde mü’eddeb ol/ Ki sebebdür edeb eyü ada” (vr. 26a, 53. Söz) beytinde, aynı kök-

ten türemiş iki kelime (edeb-mü’eddeb) kullanıldığından iştikak sanatı vardır. 

Reşîdüddin Vatvat’ın Hz. Ali’ye ait yüz sözün tercüme ve şerhinden ibaret eserini Hârizm 

şah(lar)ına sunmak üzere telif etmesi gibi, adı ve mahlası meçhul Türk şairi de o kitapçıktaki Farsça şiir-

leri –muhtemelen- başka bir Türk sultanına arz etmek niyetiyle Türkçeye çevirmiştir. Mütercimin, 71. 

sıradaki Arapça sözün tercümesinde “Anı men‘ idemez şehâ leşker” (Ey sultan, asker onu alıkoyamaz) 

diye sultana, yine 94. söze ait tercümesinde “Dile anı getürmez ey server” (Ey reis… onu dile getirmez) 

demek suretiyle “server”e, yani reise hitap etmesi, bizi bu tahmine sevk etmiştir.  

  

Tercümenin Dili ve Tarihi 

Ele aldığımız Sad-Kelime-i Alî tercümesinin hangi devir eseri olduğu konusunda açık bir kayıt 

yoksa da dil hususiyetlerine bakılarak 16. asrın sonu ve 17. asır başlarında meydana getirildiği, tahminen 

söylenebilir. Bu mevzudaki görüşünü sorduğumuz mesai arkadaşımız Arş. Gör. Dr. Yasin Karadeniz, 

söz konusu eserin dili hakkında şu bilgiyi verdi: 

“Osmanlı Türkçesi döneminden itibaren -AcAk gelecek zaman eki kullanılmaya başlamış ve za-

manla -IsAr ekinin ekinin yerini almıştır. Bu eserde -Acak ekinin sadece bir yerde kullanılmış olması, 

metnin 16. veya 17. yüzyılın başlarında yazıldığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. 

Eski Anadolu Türkçesinin en mühim ses hususiyetlerinden birisi, küçük ünlü uyumunun olmayışı-

dır. ‘gidüp, oldı, buldı, nefsüŋ, özi, anuŋ, Aķluŋ, kişinüŋ, ķatuŋ.’ 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar süren 

devir ise bir geçiş dönemidir. Artık 18. yüzyıldan itibaran küçük ünlü uyumunun oturduğunu görebiliyo-

ruz. Bu eserde küçük ünlü uyumunun bozulduğu pek çok örnek vardır. Bunun yanı sıra, küçük ünlü 

uyumunun sağlandığı ‘ķatında, gibisin’ şeklinde bazı örneklerin de bulunması, eserin 16. veya 17. yüzyı-

la ait geçiş dönemi eseri olduğu fikrimizi kuvvetlendirmektedir.  

durur bildirme eki, 16. yüzyılda işlekliğini kaybetmiş; 17. yüzyılın ortalarından itibaren ise kullla-

nımdan düşmüştür. Bu metinde “ġażabda durur, ‘adüvv durur” örneklerinde kullanımıştır.  

2. şahıslarda damak n’si (ŋ) kullanımı, Eski Anadolu Türkçesinin döneminin bir ses özelliğidir. Öte 

yandan bu hususiyet, 17. yüzyıldan itibaren kullanımdan düşmeye başlamış ve 18. yüzyılda unutulmuş-

tur. Bu eserde 2. şahıslarda umumi olarak damak n’si (ŋ) kullanılmış olmakla birlikte damak n’sinin kul-

lanılmadığı örnekler de mevcuttur.  

Bu verilerden hareketle sonuç olarak incelenen eserin 16. yüzyılın sonu veya 17. yüzyılın başların-

da Anadolu sahasında yazılmış bri eser olduğu tahmin edilmektedir.” 



 212   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

Eserin Türkçe söz varlığı hakkında bir fikir vermek üzere, ihtiva ettiği bazı Türkçe kelime ve tabir-

leri burada nakletmenin uygun olacağını düşünüyoruz: (Kelimelerin sadece metindeki manaları kayde-

dilmiştir.) 

anda: orada, ahirette (93. söz) 

andan: ondan (96. söz) 

aparmak: götürmek, alıp götürmek (67. söz) 

bile: birlikte, beraber (39. söz) 

biregü: başkası (38. söz) 

bugur: şimdi, bu defa (22. söz) 

bunda: burada, bu dünyada (93. söz) 

el yumak: el çekmek, vazgeçmek (13. söz) 

eylük: iyilik (97. söz) 

eymenmek: çekinmek, korkmak, ürkmek (35. söz) 

eyü: iyi (25. söz) 

gidermek: gidermek, izale etmek (31. söz) 

gönlünü baglamak: gönül vermek (65. söz) 

gözlemek: gözetmek, riayet etmek (12. söz) 

güç kılmak: zorlamak (52. söz) 

ırag: uzak (14. söz, 79. söz) 

irgürmek: ulaştırmak, eriştirmek (84. söz) 

kaçan: vakta ki, ne zaman ki (95. söz) 

kamu: hep, bütün, cümle (8. söz)  

kat: nezd, yan, huzur (23. söz, 33. söz) 

komak: bırakmak, terk etmek (13. Söz), 

kovmak: takip etmek, izlemek (85. söz) 

kopmak: meydana çıkmak, zuhur etmek (61. söz) 

od: ateş (65. söz) 

olar: onlar (48. söz) 

oglanlık: çocukluk (57. söz) 

ögretmek: alıştırmak (44. söz) 

öz: kendi (34. söz) 

özin görmek: kendini beğenmek, bencil olmak (77. söz) 

turmak: kalkmak (10. söz) 

ulular: büyükler (82. söz) 

ululuk: büyüklük (16. söz) 

umı: ümit, emel, arzu (47. söz) 

sımak: bozmak (20. söz) 

varmak: gitmek (17. söz) 

yatlu: kötü, adi, fena (86. söz) 

yahşı tutmak: iyi, hoş tutmak (72. söz) 

yaman: kötülük (72. söz) 

yarlıgamak: affetmek, mağfiret etmek (92. söz) 

yeg: daha iyi (21. Söz) 

yoyulmak: zail olmak, silinmek (54. söz). 

yumak: yıkamak (13. söz) 

yüri: haydi (30. söz) 

 

Sonuç olarak şunları söylemek mümkündür: Hüviyetine ve yaşadığı çağa dair eserinin elde mevcut 

yegâne yazma nüshasında her hangi bir bilgi bulunmayan şair, Hz. Ali’nin yüz sözünü ikişer beyitli 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   213 

kıt’alar hâlinde dilimize çevirmiştir. Onun manzum tercümelerinin dil hususiyetleri, 16 veya 17. asır 

Türk şairlerinden biri olduğunu düşündürmektedir. Arapça vecizelerden sonra kitapçıkta yer verilmiş 

Farsça kıt’alar, mukayese neticesinde anlaşıldığına göre, Reşîdüddîn Vatvat’ın Matlûbu Külli Tâlib min 

Kelâmi Emîrü’l-mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib adlı eserinden alınmıştır. İsmi veya mahlası belli olmayan 

Türk şairi, bu Farsça şiirlerden faydalanmışsa da onlara tamamen bağlı kalmaya çalışmamıştır. Müter-

cim, Arap, Fars ve Türk âlim, şair ve yazarları tarafından asırlar boyunca tercüme edilen bir güzel sözler 

kitapçığını bir kere daha nazmen çevirerek okuyuculara ahlâk ve adap konularında bilgece öğütler ver-

miş; tavsiyelerde bulunmuştur. Tek nüshasına dayalı olarak metni dikkatlere sunulan bu Sad-Kelime-i 

Alî tercümesini, sadece çeşitli ahlâk ve adab konularına dair söylenmiş hikmetli sözler olarak değil, aynı 

zamanda millî ve yerli kaynaklara dayalı bir şahsî olgunlaşma rehberi olarak okumak da mümkündür.  

 

Metnin Teşkili 

Kitapçığı yeni harflere çevirirken, her vecizeye birer sıra numarası verdik. Arapça sözlerin 

tercümesini köşeli parantez içinde kaydetmeyi, şairin kıt’alarını günümüz Türkçesiyle nesre çevirmeyi 

de gerekli gördük. Okunuşundan emin olmadığımız kelimelerin yanına (?) işareti koyduk. Arapça 

vecize, Farsça şiir ve bu kıt’aların Türkçe tercümelerinde fark ettiğimiz yanlışları, mümkün olduğu 

kadar tashih etmeye çalıştık. Farsça kıt’alardaki noksanları gidermek ve yanlışları düzeltmek için 

Matlûbu Külli Tâlib…’in adı geçen baskısından faydalandık. Metin tamiri niyetiyle ettiğimiz ilâveleri 

köşeli parantez içinde gösterdik. 

(17b) حيممرّا حمنمرّا موَا بسم  

[1] مو كضف امغطاء ما ازددت يقييًا   [Eger perde kaldırımış olsaydı, şüphesiz bilgim daha fazla olmazdı.] 

وس متدا حجمي و دخو الح    On sekiz biŋ cihānuŋ esrārın 

بايد مى هچياهكَآ بيقين    Bilmişem āftābdan ežher 

هدردابر مياهَ از جحاب گر    Perde ger keşf ola yaķįnümden 

يدانبفز ٍ ّ  ذريقين     Olmaya bil ziyāde źerre ķader  آن 

[On sekiz bin âlemin
91

 sırlarını güneşten daha parlak bir şekilde bilmişim… Eğer perde açılsa, şüp-

hesiz bilgim zerre kadar artmaz...] 

 

 [.İnsanlar uykudadır; öldükleri zaman uyanırlar]  اميّاس هياٌم فاذا ماثوا اهتهبوا [2]

غقبى از ؾافويد نمادمر    Olmayup nās āgeh uħrādan 

ماهيد نبخفتگا ُمَگوئى    Ħˇāb-ı ġafletde ķaldılar gümrāh  

هدورز مى کَ ؾفوتى رضر   Nāgeh ėrüp ecel ķaçan öleler 

هيددا ىگِىىآ بميرهد نچو    Olalar ba‘dezān ķamu āgāh 

[İnsanlar, ahiretten haberdar olmayıp gaflet uykusunda, yolun şaşırmış hâlde kaldılar. Ansızın ecel 

erişip öldükten sonra hepsi uyanırlar...] 

 

(18a) [3] َمهنم بآ ابهئامميّاس بزماهنم اص ب  [İnsanlar, babalarınınkinden daha ziyade kendi zamanlarına benzer-

ler.] 

رانپد تسير هيست را خوق    Atalar sįretinde olmadı nās 

هدرو ماهَز ظورتبر ُمَ    Oldılar śūret-i zamānda revān 

ختاهو ماهَز را هگَآ ستيددو    Ŧutalar anı kim [sever]
92

 felek 

فکيد ماهَز راهکَآ هداصمند    Ķodılar anı kim bıraķdı zamān 

                                                           
91  Eski âlimler, âlemin on sekiz olduğunu ifade etmiş ve bunları şöyle saymışlardır: Mutlak Varlık, Zatına bağlı ilmi, at-

las göğü, sabiteler göğü, Zuhal göğü, Müşteri göğü, Zühre göğü, Güneş göğü, Mirrih göğü, Utarid göğü, Ay göğü, 

hava, ateş, su, toprak, cansızlar, nebatlar, canlılar. Tafsil yönünden bu âlemlerin her biri bin sayılmış; böylece ‚on se-

kiz bin âlem‛ denegelmiştir. (Mevlâna Celâleddîn-i Rumî, Mesnevî ve Şerhi, Şerh eden: Abdülbâki Gölpınarlı, Ankara 

1989, c. 1, s. 29). 
92  Buradaki kelime –muhtemelen bir harfin noktası konmamış olduğundan- okunamadı. Farsça kıt’adaki ‚nevaht‛tan 

anlaşıldığına göre, bu, taltif, lütuf ve iltifatta bulunma manasında bir kelimedir.  
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[İnsanlar, atalarının (iyi) hâl ve gidişinde bulunmadı; zamanın şekline göre gidici oldular. Zamanın 

iltifat ettiğini tuttu (saydı, kabul ettiler); bıraktığını bıraktılar...] 

 

غرف قدٍر ما ُكل امرو ٌ  [4]  [Kendi değerini bilen kişi helâk olmaz.] 

بضياخت خويضتنارمقد کَ ُر  Kim ki miķdārın eyledi idrāk  

گضت يمنا تجادحا ُمَ از   Ĥādiŝāt-ı cihāndan įmindür 

جست ونبير ورؾر مضيق از    Şeyŧanet varŧasından oldı ħalāś  

گضت ساکن وررس ممقا در   Meskenet meskeninde sākindür 

[Değerini bilen kimse, dünya(nın keder verici) hadiselerinden emin olur. Şeytanlık
93

 tehlikesinden 

kurtulur; tevazu evinde (güvenle) oturur.] 

 

ما حيس يَ قمية لّك امرىءٍ  [5]  [Kişinin değeri, bildiği (veya iyiliği) kadardır.] 

غومست رقد نآ   در ثو قيمتت    Eyle yārā hemįşe kesb-i kemāl 

ئىرابيا انبد دخو تن کَ    Ki füzūn ola ķıymet ü ķadrüŋ  

ييدابيفز قيمتت در خوق    Zįra Ĥaķ ķıymetüŋ ziyāde ėder 

ئىابيفز دخو غومدرثو  نچو    Eyledikce ziyāde sen hünerüŋ 

[Ey dost, daima olgunluk (ilim ve fazilet) kazan ki değerin artsın! Çünkü ilim ve hünerini 

artırdıkça, Cenab-ı Hak senin değerini artırır...] 

 

(18b) [6] َّمن غرف هفسَ فقد غرف رب [Kendini bilen, Rabbini bilir.] 

جلّ  و غزّ اىخد دجوو بر    Nefsüŋi bil ki bilesin Ĥaķķ’ı 

قاطع حجّت ثو هفس ُست    K’oldı nefsüŋ vücūd-ı Ĥaķķ’a delįl 

هىدا را ثوهفس هىابد نچو    Ki Ĥaķ’uŋ [ol] Ĥabįbi rehber-i dįn 

ظاهع دشيزا و عمعيو کوست    Buldı nefsinde Ĥaķķ’a ŧoġrı delįl 

[Kendini bil ki Hakk’ı bilesin... Çünkü senin varlığın, Allah’ın varlığına delil olmuştur. Allah’ın 

sevgili(kulu ve elçi)si, dinin rehberi (Hz. Muhammed a.s.), kendi nefsinde Hakk’a doğru yol gösterici 

bulmuştur.] 

 

 [.Kişi, dilinin altında gizlidir] املرء خمفّى حتت مساهَ [7]

نباز بزير دبو نپيِا دمر    Dili altında şaħś maħfįdür  

شهيدابد سخن بگويد نچو    Söylese söz bilürler anı hemān  

شگوييد مبيب گويد بخو    Ħūb söylerse diyeler dānā 

شهيداخو سفيَ گويد صتز    Zişt söylerse diyeler nā-dān 

 [Kişi dilinin altında gizlidir. Söz söylese, onu hemen tanır, bilirler. İyi, güzel söz söylerse “bilgili”, 

çirkin konuşursa, “cahil” derler.] 

 

جياء مع امكربال  [8]  [Kibirle övgü bir arada bulunmaz.] 

خوق ُمَ صد پيضَ کبر اکر ُر    Kime kim kibr ħaślet olsa ħulķ 

جوييد او ىجفا محافلدر    Aŋa her yerde bed-du‘ā ėdeler 

فتر ضعاثو ميِج بر هکَوا    Şöyle k’ ‘ilmi
94

 özine
95

 ħūy ėdine  

گوييداو ىجيا غامم مَُ    Ķamu ‘ālem aŋa ŝenā ėdeler 

                                                           
93  Mütercimin ‚şeytanet‛ (şeytanlık) kelimesini kurnazlık, hilekârlık manasında değil, Farsça kıt’adaki gurura karşılık 

kullandığı anlaşılıyor.  
94  Asıl metinde ‚ ‘ilmi‛ şeklinde olan bu kelimenin ‚hilmi‛ olabileceği fikrindeyiz. Çünkü Farsça kıt’anın ilk beytinde 

kibri iş ve âdet eden kimsenin oturulup konuşulacak yerlerde (insanlara büyüklük taslamasından dolayı) eziyet göre-

ceği belirtilmekte; ikinci beytinde ise ‚Bütün herkes tevazuun, yani kibirsizliğin geniş yolunda giden kişinin övgüsü-

nü söyler‛ denilmektedir. Bundan dolayı biz Farsça kıt’adaki tevazuun Türkçe tercümede ‚hilm‛ olmasını ‚ilm‛e na-

zaran daha uygun bulmaktayız.  
95  Asıl metinde bu kelime ‚üzerine‛ şeklindedir. Kullanılan aruz kalıbına uymadığından onu ‚özine‛ şeklinde düzelttik. 
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[Kimin huyu kibir olsa, ona her yerde beddua ederler. İlmi kendisine huy edinen kimseyi bütün 

herkes över.] 

 

(19a) [9] الظفر مع امبغى  [Azgınlıkla zafer olmaz.] 

جست ىچيز بغى ٍرا از کَ ُر   Kim ki bir nesne žulm yolundan 

برثافت نغيا او ٍرا از فرظ    Alsa andan žafer nüfūr eyler 

هگرفت ميفؼت يافت فرورظ    Ger žafer bulsa fā’ide ŧutmaz  

هيافت کَ فرظ نآ   مهچياوست  Yine tįz ol žafer mürūr eyler  

[Kim bir şeyi zulüm yoluyla alsa, başarı ondan ürker, kaçar. Eğer başarı kazansa da bir fayda elde 

etmez. Yine çabucak o başarı geçip gider...] 

 

 [.Cimrilikle iyilik birlikte bulunmaz]  بّر مع شٍّ ال  [10]

انگرد صد پيضَ بخلرا کَ ُر    Kime kim buħl śan‘at olsa ħulķ 

هددار اغتشط کَ ممكن هيست    Anı eylik göziyle görmeyeler 

اورا تاغط يستارحقگز    Ola ħōr u źelįl çün ħannās 

هداربگز چگوهَ حق دهبو    Nās anuŋla ŧurup oturmayalar 

[İşi ve huyu cimrilik olan kimseye iyi gözle bakmazlar. Şeytan
96

 gibi itibarsız ve alçak olur. 

İnsanlar onunla oturup kalkmazlar.] 

 

[11] حّصة مع اههّنمال     [Oburlukla sağlık bir arada olmaz.] 

را دممر ُيچ جمع دهضو    Çoķ yemeg ile śıĥĥat olmaz cem‘ 

بس يار ردنخو و ستىرثيد    Az yesin kim dilerse śıĥĥat-i ten 

ردنخو کمزسا خويش مذُب   Dā’imā az yemegi ‘ādet ėdin 

افاكر دل و ضؼيف هباىش ات    Tā kim olmayasın ża‘įf-beden 

[Çok yemekle sağlık bir araya gelmez... Beden sağlığını isteyen kimse, az yesin. Devamlı az 

yemeyi âdet edin ki zayıf bedenli olmayasın.] 

 

(19b) [12] ال رشف مع سوء الادب [Kötü ahlâkla şeref bir arada bulunmaz.] 

مِتر صود ىك دمر ادب بى   Bį-edeb kimse bulmaya ‘izzet 

هسبست زا جالمت را او گرچَ    Gerçi a‘lā ise anuŋ nesebi 

ىصو ركبز ثا شبا ادب با    Edebi gözle kim şerįf olasın 

بستاد هتيجَ  گىربز كَ    Şerefe ėrdi gözleyen edebi 

 [Soyu- sopu her ne kadar pek yüksek olsa da edepsiz kimse şeref ve itibar elde etmez. Edebi gözet 

ki şerefli olasın! Edebi gözeten kişi, şerefe erişmiştir.] 

 

 [.Hırs ve tamahkârlıkla haramdan sakınılamaz] ال اجتياب من حمّرٍم مع احلرص [13]

كضد تمحرّما ىسو صحر    Ĥırś merdi muĥarremāta çeker 

صتابگذ را صحر هكسكَآ   خيك    Devlet ol kimsenüŋ ki ĥırśı ķodı 

فتىا امحردر ىكَُاهخو گر    Terk ėdüben ĥarāmı buldı ĥelāl 

صتدا مىببايد صحراز ستتد    Ĥırś baĥrinden el şol er ki yudı  

 [Açgözlülük, insanı haram kılınan şeylere çeker. Nimet, saadet, hırsı bırakan kimsenindir. (Ne 

mutlu hırsı bırakan kimseye!) Hırs denizinden el çeken şu adam, haramı bırakarak helâli bulmuştur...] 

 

 [.Kıskançlıkla huzur bir araya gelmez] "ال راحة مع احلسد [14]

ىبز دصاو شبا دور حسداز   Rāĥat isterseŋ ol ĥasedden ıraġ 

دصا هباصد كس ُيچ حسد با    Kim ĥasūd olan olmadı rāĥat 

                                                           
96  Allah’ı anma vaktinde döndüğü veya geciktiği yahut ibadeti geciktirdiği için şeytana ‚hannâs‛ denir. 
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دكر ُىاخو حهكا اربرط گر    Ger nikāĥ ėtmek isteseŋ ŧaraba 

داد بايد قالراط حسد بر    Ĥasede vėr ŧalāķı bul vuślat 

 [Huzur, rahat istersen kıskançlıktan uzak dur! Çünkü çok kıskanç olan kimse, rahat olmaz. Eğer 

sevinçle evlenmek istersen, kıskançlığı boşa; (ona) kavuş!] 

 

(20a) [15] مراءٍ  ال حمبّة مع  [Tartışma ile sevgi bir arada olmaz.] 

جمجا ستاو فؼل هكَآ ستابوَا    Ebleh oldur ki oldı fi‘li lecāc 

دبو جغال كجا را بوِىا    Hįc eblehlige ‘ilāc ola mı 

مكن پيضَ جمجا هىاثو ثا    Çün lecācet ĥicāb-ı ĥubb oldı 

دبو جمجا ستىدو كافت   ‘ Āķıl olan kişi lecāc ola mı 

 [Akılsız, işi çekişme ve inat olan kimsedir. Hiç ahmaklığa ilâç bulunur mu?!. Madem ki çekişme 

ve inatçılık sevgiye engeldir; şu hâlde akıllı kişi inatçı olur mu?!.] 

 

الاهتقام مع ددال سو   [16]  [İntikamla efendilik birlikte bulunmaz.] 

دممر از مهتقاا ظومت    Dü cihānda siyādet isterseŋ 

لطبا كيد ىمِتر متدو    Kimseye ķaśd-ı intiķām ėtme 

صو يكسو مهتقاا ٍر از    Ululuķ intiķām ile zįrā 

لطغا ىمِترز هماهى ثا    Olmadı cem‘ ey hümām ėtme 

[İki dünyada efendilik istersen, kimseden intikam alma kasdında bulunma! Çünkü intikamla 

büyüklük bir araya gelmemiştir. Ey büyük insan, (öç) alma!] 

 

 [.Kötü huylulukla ziyaret olmaz] ال زايرة مع امّزػارة [17]

اهرايزغز كيى رتياز نچو    Bir ‘azįzi ziyāret eylerseŋ 

خوصتر آن از ىخو و دار شخو روى    Türş-rū olmadan sen eyle ĥaźer 

جموس ان در صوى بدخو ثو گر    Ger türş-rūy varasın anda
97

  

رُد و ُبا دصو رتياز آن    Ol ziyāret ola hebā vü heder 

[Değerli bir kişiyi ziyaret edersen, ekşi yüzlü olmaktan sakın! Eğer oraya ekşi yüzlü (asık suratlı) 

olarak varırsan, o ziyaret mahvolur (boşa gider).] 

 

(20b) [18] ال ظواب مع ترك املضورة [Danışmayı terk ederek doğru bulunmaz.] 

مدآ ابظو ُبرر رتمضو    Meşveret rāst işe rehberdir 

بايد رتمضو ركا ُمَدر    Meşveret ėden işe ķādir olur 

هكيد رتمضو كَ هكسآ ركا    Kim ki işinde meşveret ėtmez 

يدآ ابظو ار باصد ٍدرها    Rāst işi gelürse nādir olur 

[Danışmak, doğru işin rehberidir. Bir konuyla ilgili ve bilgili kişilere danışan, o işe güç yetirir. 

İşinde istişare etmeyen kimsenin işinin rast gelmesi nadir olur.] 

 

 [.Yalancının mürüvveti (mertliği, insanlığı) olmaz]  ال مروءة مكذوٍب  [19]

وىبر زن دروغ باصد كَ ُر    Kim ki keźźābdur muĥaķķaķ bil 

دبو وغفر كجا تّّ ومر از    Yoķ mürüvvetden anda hįc eŝer 

صود خالف آن غِد كيد گر    Ger vėre va‘de ol dürūġa varır 

دبو دروغ آن غدٍو ُدورد    Ger ėde ‘ahd anuŋ ħilāfın ėder 

 [Muhakkak bil ki, çok yalan söyleyen kimsede insanlık ve mertlikten eser yoktur! Eğer o vaadde 

bulunursa, (bu) yalana çıkar veya verdiği sözün zıddını yapar…] 

 

 

                                                           
97  Bu mısrada vezin aksıyor. ‚Türş‛ kelimesi, ‚türüş‛ şeklinde okunursa, aksama giderilmiş olur. 
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 [.Bıkmış, usanmış kimsede vefa olmaz]  ال وفاء ملوولٍ  [20]

لموو دمر ز فاو ثو مطوب    İsteme sen vefā melūl erden 

فاو و لمال مجتمع دضوه    Olmaya müctemi‘ vefā vü melāl 

خاست مالمت نچو غِد كيد گر    ‘Ahd ėderse melāleti gelicek 

جفا بدست را غِد بضكيد    Śır anı dest-i cevr ile derĥāl 

 [Bıkmış ve kederli kimseden vefa bekleme! Çünkü vefa ve bıkkınlık, bir araya gelmez. (Bezgin 

kimse) söz verirse, kederi gelince, onu eziyet eliyle hemen bozar…] (21a) 

 

ال كرم اغّز من امتّقوى [21]   [Takvadan daha aziz bir soyluluk ve ululuk yoktur.] 

رو ىثقو ٍابر کريمى گر    Ger kerįm iseŋ ol vera‘da müdām 

کرمست ُمَ سر ىثقو هکَآ ز    Kim vera‘ da başdur ķamu kereme
98

 

امحر جَزو درم گرفتن ها    Yeg dürür beźl-i māl ėtmekden 

مستدر دنکر لبذ از ربِت    Śunmamaķ el ĥarām olan direme 

[Eğer değerli ve büyük bir kişiysen, her zaman takva üzere ol! Çünkü takva (Allah korkusuyla 

günahlardan kaçınmak) bütün iyiliklerin başıdır. Haram olan dirheme el uzatmamak, (insanlara iyilik 

niyetiyle) bol bol mal (para vb.) vermekten daha iyidir.] 

 

 [.İslâm’dan daha yüce bir şeref yoktur]  ال رشف اػىل من الاسالم [22]

ماهدستى کفر ّّ ذل در کَ اى    Ey ki źüll-i küfürde dermānde 

ٍ داد مسالا زّغکفاز    Vėrdüŋ elden buġur [da] İslām’ı  

صو نمسوما تبايد فصر کَ    Ger gerekse şeref gir İslām’a 

فصر ُيچ هيست مسالا چو کَ    Bundan a‘lā şeref yoķ ey ‘āmį 

[Ey küfür horluğunda âciz, çaresiz kalmış kimse! Sen şimdi Müslümanlığı elden çıkardın... Eğer 

sana şeref lâzımsa, İslâm’a gir! (Müslüman ol!) Ey cahil, bundan daha yüksek bir şeref yoktur…] 

 

من امورع ال مؼقل احرز [23]  [Vera (takva)dan daha sağlam bir sığınak yoktur.] 

تفاآ مضکر فعد از کَ اى    Ey ki cünd-i hevā mażarratını 

هيست سپاُى اثر و ىغاجز    Ėtmege def‘ yoķ ķatuŋda sipāh 

کَ نآ   از گريز ورع پياٍ در    Bāri yüri penāh ėdin vera‘ı 

هيست پياُى هيکتر ورع از    Kim vera‘dan eyü olur mı penāh 

 [Ey heva ordusunun zararını savmak için yanında asker bulunmayan! Bari haydi, takvayı sığınak 

edin! Takvadan daha iyi bir sığınak bulunur mu?!.] (21b) 

 

 [.Tevbeden daha kurtarıcı bir şefaatçi olmaz] ال صفيع اجنح من امتّوبة [24]

ستىدکر گياٍ بىحدّ کَ اى    Ey ki baĥr-i günāha müstaġraķ 

صييع لفؼا ازآن هترسى مى    Vāz gel niçe bu fi‘āl-i şenį‘ 

يابى حق ىضار ثا کن ثوبَ    Tevbe ķıl kim Ħudāŋ ola ħoşnūd 

صفيع ُيچ هيست ثوبَ از بَ کَ    Kim eyü tevbeden olur mı şefį‘ 

[Ey günah denizine batmış olan! (O fena işlerden) vaz geç! Bu kötü fiiller ne zamana kadar 

(sürecek)?!. Tevbe et ki Rabbin senden razı olsun. Tevbeden daha iyi şefaatçi bulunur mu?] 

 

 [.Sağlık ve selâmetten daha güzel elbise olmaz] ال مباس امجل من امّسالمة [25]

ستا بابِرٍ غقلز گر را دمر    ‘Aķlı olan kimesneye dė kim 

هيست سالمتاز بَ تکسو ُيچ    Kisvet olmaz eyü selāmetden 

دصا هباصد گرا بسالمت   Ger selāmetde ħurrem olmazsa 

هيست متاهد بجز او تکسو    Kisvet ola aŋa nedāmetden 

                                                           
98  Bu mısrada vezin aksıyor. Başdur yerine e‘azz olsaydı, aksaklık ortadan kalkardı.  
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[Aklı olan kimseye de ki, esenlik ve sağlıktan daha iyi giyecek bulunmaz. Eğer sağlık ve esenlik 

içinde sevinçli olmazsa, ona pişmanlıktan elbise olur…] 

 

داء اغيا من اجلِلال  [26]  [Cehaletten daha dermansız dert yoktur.] 

باقيمت هيك يستّّ در غوم    ‘İlm oldı çü dürr-i bā-ķıymet 

نمادربى سخت يستدرد جِل    Ceĥl oldı çü derd-i bį-dermān 

هفس وتصقا جز جِلاز هيست    Ėrişür cehlden şeķāvete nefs 

نجا دتسؼا جز غوم از هيست    Ėrişür ‘ilmden sa‘ādete cān 

 [İlim, değerli inci; cehalet dermansız dert gibidir. Nefis, cehalet yüzünden bedbahtlığa, can, ilim 

sayesinde saadete erişir.] (22a) 

 

مرض اضىن من قّّل امؼقلال  [27]  [Akıl kıtlığından daha şifasız bir hastalık olmaz.] 

جغال ريقازط صب و روز کَ اى    Ey ki dā’im ‘ilāc yolından 

دىخو نجا و جسم هىوفز در    Dü[ri]şirsin ki ten-dürüst olasın   

هيست کَ اىفز دخردر ٍ رپا    ‘Aķluŋ artır ki dünyada yoķdur 

دىخر کم چو رىبيما ُيچ    Bundan aķbeĥ ki künd ü süst olasın 

[Ey devamlı ilâç (kullanma) yoluyla bedeninin sağlıklı olmasına çalışan! Aklını artır! Çünkü 

dünyada (akıl itibarıyla) biçimsiz ve gevşek olmaktan daha çirkin bir şey yoktur...] 

 

بّّش مال امبخيل حبادٍث او وارٍث  [28]  [Cimrinin malını felâket veya vârisle müjdele!] 

هيست ردنخو و ُست لما اکر ُر   Kim ki cem‘ ėtse māli ve yemese  

داردکى بِرٍ لما آن از او    Olmaz o māldan o berħudār 

ُدد تجادحا راجبتا يا    Ya ķılur ĥādiŝāt anı tālān 

بگذارد ٍارخواثبمير يا    Ya alur vāriŝi anı ne ki var 

 [Malı toplayan ve yemeyen kimse, o maldan pay almış (faydalanmış) olmaz. Ya (keder verici) 

hadiseler o malı yağma eder veya neyi varsa vârisi alır…] 

 

 [.Akıl tamam olduğu zaman, söz azalır] اذا مّت امؼقل هقط امالكم [29]

غقل مبوؽ هدکستا  اکر ُر    Şol kişinüŋ ki ‘aķlı kāmildür 

ربسيا دبو گفتيش بيِدٍ    Sözi az ise daħi az eyler 

يدابيقز نچو غقل را دمر    Şol kişinüŋ ki ‘aķlı nāķıśdur 

رگفتا شبکاُد مجامع در    Sözi kūtāh ise dırāz eyler 

 [Aklı olgun kişi, sözü az olsa da onu azaltır. Aklı noksan olan kimse, sözü kısa ise uzatır...] 

 

(22b) [30] امّضفيع جٌاح امّطامب [Aracılık yapan, dilek sahibinin kolu-kanadıdır.] 

تجاحا مبطا ثو ُستى کَ اى    Ŧālib iseŋ eger murādātıŋ 

برکن متد از ىهوميد بيخ    Pāsı dilden gider yüri derĥāl 

كموو ز سىر دخو ببمطوو ثا    Bir şefį‘ ėdin ėr murādıŋa kim 

زن صفيؼى مندا در ستد    Ŧālibįne şefį‘ dürür per ü bāl 

[Eğer isteklerine ulaşmayı istiyorsan, haydi, derhal kederi gönülden gider; bir şefaatçi edin ve 

istediğine eriş! Çünkü aracı, istekli olanlar için kol-kanat gibidir...] 

 

 [.Kişinin nifakı, horluğudur] هفاق املرء ذهّل  [31]

دل رهدا قهفا دارى كَ اى    Var ise ger derūn-ı dilde nifāķ 

خوق رهدا خويدٍ دتبا ارخو    Gider anı ki saŋa źilletdür 

خويش پيضَ  قهفا زدسا كَ ُر    Dil yüzini nifāķ gerdinden 

خوق و خامق دبيز ددگر ارخو    Pāk ėtmek ‘ažįm devletdür 
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[Eğer kalbinin içinde münafıklık varsa, onu gider! Çünkü o senin için horluktur. Gönül yüzünü 

münafıklık tozundan temizlemek, büyük nimet ve saadettir.] 

 

 [.Cahilin nimeti, çöplük içindeki yeşilliğe benzer]  هؼمة اجلاُل كرزضٍة ىف مزبّلٍ  [32]

لما ارىهد ُير دارى كَ اى    Ey hünermend faķruŋ olsa dėme 

گوَ  دخو رگادكراز مكن   Kimseye zįra Ĥaķ’dan ol giledür 

ُست كَ ٍامخو راجِل هؼمت    Cāhilüŋ ni‘metin yeme zinhār 

مزبوَ  نميادر ضَ رو    Zįra ol sebzezār-ı mezbeledür 

[Ey hünerli kişi, fakirliğin olsa, onu kimseye söyleme! Çünkü (o söyleyiş) Allah’tan şikâyet etmek-

tir. Sakın cahilin nimetini (yemeğini) yeme! Çünkü o süprüntü yeşilliği gibidir.] 

 

(23a) [33] اجلزع اثؼب من امّعرب [Sabırsızlıkla sızlanmak, sabırlı olmaktan daha yorucudur.] 

ظبر كَ شكو بعبر ادثحو در    Ceza‘ ėtme śaķın ĥavādiŝden 

هستومقر اىخد ىبرضا    Kim śabırdan ceza‘ dürür et‘ab 

عجز هجر كَ عجز در مدٍ ثن    Śābir ol Ĥaķ belāsına ki śabır 

هستوفزا ظبر هجر از ٍر ظد  Ĥaķ Te‘ālā ķatında oldır eĥab 

[Keder verici hadiselerden dolayı sabırsızlıkla bağırıp çağırma! Çünkü sabırsızlıkla bağırıp çağır-

mak, sabırdan daha yorucudur. Cenab-ı Hakk’ın imtihanına karşı sabırlı ol! Çünkü Allah katında pek se-

vimli olan (davranış), sabırdır.
99

] 

 

يؼد حىت حر   لاملسو   [34]   [Kendisinden istekte bulunulan kimse, vaad edinceye kadar hürdür.] 

غدٍو ُدد نچو لؤمس دمر   Merd-i mes’ūl ger ėde va‘de 

فكيد صك ممقا در خويضتن    Çāh-ı cebre özi figende olur 

دپرس فاو ٍرگر حر ُست    Olur āzād ėderse ‘ahde vefā 

هدز فخال غدٍكزو حر هيست    Ger ħilāf ėtse aŋa bende olur 

[Bir şey istenen adam, eğer söz verse, kendisi mecburiyet kuyusuna düşmüş olur. Sözünde durursa, 

serbest kalır; eğer ona aykırı davransa, köle olur...] 

 

ء اخفامه مكيدةً ػداالا اكرب [35]   [Düşmanların en büyüğü, hilesi gizli olan (düşmanlığını saklayan) 

dır.] 

دان اهرآ ثو صميىد بدثرين    Odur
100

 a‘dānuŋ ekberi kim olur 

سر همايد اثر بظاُر كَ    Žāhiren dost bāŧınen düşmen 

جِر صمند رزحذ ممكن ُست   Düşmen-i žāhirįden eymenme   

سر صمند ز رحذ ممكن هيست    Lįk maħfį ‘adüvvden eymen   

[Düşmanların en büyüğü, dış görünüşte dost, içten düşman olandır. Görünen düşmandan çekinme, 

korkma; fakat gizli düşmandan kork...] (23b) 

 

[36] يؼييَ فاثَ ما يؼييَال طوب ما من   [Faydasız şeyleri isteyen, faydalı olanları kaybeder.] 

دممر ربكا يدآ هچَآ را    Kim ki ėtse ŧaleb muĥāl olanı 

يداهكر ُيچ بجستيش كر    Kendüye ‘āid olacaķ ola fevt 

صك بى او ستزد ددگر تفو    Bilüp āħir özine
101

 ėtdigini    

يدآ ربكا ُمى را او هچَآ    Nādim ola ėrince tā dem-i mevt 

[Kim imkânsız
102

 olanı istese, o, kendisine ait olan (lüzumlu) şeyi elden kaçırır. Sonunda kendisine 

yaptığını bilip ölüm zamanı ulaşıncaya kadar pişman olur.] 

                                                           
99  Burada ‚< Allah sabredenleri sever.‛ (Kur’an, Âl-i İmran Suresi, 3/146) mealindeki ayete işaret edildiği söylenebilir. 
100  Bu kelime, Arap harfli asıl metinde sehven ‚olur‛ şeklinde yazılmıştır. 
101  Bu kelime, asıl metinde -bizce müstensih yanlışı olarak- ‚üzerine‛ şeklindedir. Kullanılan aruz kalıbına uymadığın-

dan onu ‚özine‛ biçiminde düzelttik.  
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نوغيبة احد املغتابني امعامسّ  [37]   [Gıybeti dinleyen, gıybet edenlerin biridir] 

كس ؾيبت ٍامخو هىاثو ثا    Bir kişi ġıybet ėtse bir kişi[y]i 

يبتط هَگَ و جدّ گَ هَ    Diŋleme sen o yerden eyle güźer 

دصيو كسى ؾيبت او كَ ُر    Diŋler iseŋ eger dil ü cāndan 

ؾيبت كييدٍ  نُمچو ُست    Ġıybet ėden gibisin eyle ĥaźer 

[Bir kişi, başka bir kişiyi gıybet etse, sen dinleme; oradan geç, git! Eğer can ü gönülden dinlersen, 

gıybet eden gibi olursun... (Bu kötü işten) sakın!] 

 

مع امّطمع اذللّ  [38]   [Horluk ve alçalış, aç gözlülükle beraberdir.] 

نكسا لبما معط دارد كَ ُر    Biregü behresine ėtme ŧama‘ 

جزغست در جاهش و هجر در ثيش    Tā ki dāreynde ‘azįz olasın 

ايرز مكن معط هىاثو ثا   Ger ėderseŋ ŧama‘ dü ‘ālemde 

مؼستط در جموَ يستارخو ُرچَ   Ħor u rüsvāy ü bį-temįz olasın 

[Başkasının nasibine açgözlülük etme ki iki dünyada değerli ve itibarlı olasın. Eğer tamah edersen, 

iki dünyada hor, rezil ve temyizsiz (seçip ayırma gücünden mahrum) olursun.] 

 

(24a) [39] 
103

 [.Rahatlık, ümidi/ beklentisi olmamakladır] امّراحة مع اميآ س

بستستى ميدا دل در ثو ثا    Fāriġ ol nāsdan ümįdiŋ kes 

ثست دل در جموَ جنستر ُرچَ    Rāĥat-ı rūĥ bil ki ye’sledir 

ناگرد از ميدا ىيد بر نچو    Kimseden hįç ümįd-vār olma 

ثست حاظل حتسترا آن ُرچَ    Kim ġam u renc ümįd ile biledür 

[İnsanlardan vazgeç; ümidini kes! Bil ki ruhun rahatı, (insanların elindeki şeylere karşı) beklentisiz 

olmakladır. Kimseden hiç ümitli olma! Çünkü keder ve tasa ümitle birliktedir...] 

 

 [Mahrumiyet, hırsla beraberdir] احلرمان مع احلرص [40]

روز و صب ماهدٍ  صحر در كَاى   Ĥırś yār olsa [ger] olur maĥrūm 

يشر دل با و مستميد ثن با    K’oldılar yār ĥırs ile ĥırmān 

اكيرز صو دور صحر ٍر از    Ĥırsı terk ėt bu sözden āgāh [ol] 

بيش نحرما بيش صحر كجا ُر    Tā saŋa ėre raĥmet-i Raĥmān 

[(Eğer insan) hırsa dost olsa, mahrum olur. Çünkü “hırs”la “hırmân” birbirine dosttur.
104

 Bu sözden 

haberdar ol; hırsı bırak ki Allah’ın rahmeti sana insin...] 

 

 Çok şaka yapan kimseye karşı ya kin beslenir veya o kişi]   من كّث مزاحَ مل خيل من حقٍد او اس تخفاٍف بَ [41]

hafife alınır.] 

خويش پيضَ  احمز زدسا كَ ُر    Kim mizāĥı özine
105

 pįşe ėde 

ددگر نپاسبا ستاميرا گر   Pādişāh ise pāsbān ola ol 

باصد سبك يدٍُاد ُمَ در   Ĥıķd[d]an olmaya ħāli ya taħfįf 

ددگر انگر سييَُا ُمَ بر    Ėdeler muđĥik-i cihān ola ol 

                                                                                                                                                                            
102  Arapça vecizedeki ‚mâ-lâ-ya‘nî‛nin karşılığı ‚muhâl‛ değil, manasız, faydasız, boştur. Mütercimin bahis konusu 

cümleyi Türkçeye tam ve doğru olarak çevirememiştir. 
103  Bu vecize, yazmada sehven   şeklinde yazılmıştır. Hz. Ali’ye ait yüz sözün aslında bu cümle,  şek-

lindedir. Anılan vecizede ümitsizlikle rahatın beraber bulunmadığı değil, rahat ve huzurun ümitsizlikte, yani insan-

ların elindeki şeylerden beklentiyi kesmekte olduğu belirtilmektedir. 
104  ‚Hırs‛ kelimesini meydana getiren harflerin ebced hesabındaki karşılığı 298, ‚hırmân‛ı teşkil eden harflerin değeri 

ise 299’dur. Mütercim hırsla hırmân, yani mahrumiyetin dost olduğunu belirtirken -tahminimize göre- bu inceliğe de 

işaret ediyor. 
105  Bu kelime, Arap harfli asıl metinde ‚üzerine‛ şeklindedir. Biz, kullanılan aruz kalıbına uymadığından müstensih 

yanlışı olduğunu düşündüğümüz bu kelimeyi ‚özine‛ biçiminde düzelttik.  
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[Kim mizahı kendisine iş ve âdet etse, padişah ise bekçi gibi olur. (İnsanların gözüne hor görünür). 

Kızgınlık(la karşılaşmak)tan boş kalmaz veya kendisini hafife alırlar. Herkesi güldürücü (bir şaklaban 

veya komedyen gibi ciddiye alınmaz) olur...] 

 

(24b) [42] غبد امّضِوة اذّل من غبد امّرق [Şehvetin kölesi olan kimse, parayla satın alınmış köleden daha 

aşağıdır.] 

را تصِو گضت بيدٍ او كَ ُر    Bende-i şehvet oldı ma‘nįde 

مئيم بعط و خسيس هفس ُست    Bende-i zer-ħırįdeden kemter 

ارىخو در صِوثست بيدٍ     Nefsüŋe olma ķul efendiyken 

بسيم خريدٍ بيدٍ  از بدتر    Olma cānā e‘azz iken aĥķar 

[Şehvetin kölesi, gerçekte altınla satın alınan köleden daha itibarsız olur. Nefsinin efendisiyken ku-

lu olma! Ey can (gibi aziz dost), pek değerli ve itibarlıyken en hor ve değersiz olma!] 

 

هل ذهب المن  ػىل احلاسد مغتاٌظ  [43]  [Kıskanç kimse, günah işlemeyen kişiye karşı öfkelenir.] 

دموآ خضم دحسو دمر ُست    ‘Ādetidür ĥasūd-ı bed-baħtıŋ 

گياٍ ُيچ دهكر كسىكو بر    Ħışm ėder bį-günāh olan şaħśa 

هداوهت يدد خوق هؼمت    Devletüŋ hįç kimesnenüŋ dilemez 

َمۤا عظطياا ز باصد هجَر    Emr-i Ĥaķdan hemįşe pür-ġuśśa 

[Bedbaht çok kıskanç kimsenin âdetidir: Günahsız olan kişiye öfkelenir... Hiç kimsenin nimetini, 

saadetini dilemez. Allah’ın (insanlara nimet verme şeklindeki takdir ve) işinden ötürü daima keder ve ta-

sa doludur...] 

 

يقتضيك ما غّودثَ مساهك [44]  [Dilini neye alıştırırsan, seni ona zorlar.] 

را هتباز كن ىخو هكو بر   Dilüŋi türrehāta ögretme 

كيد ىخو كَ نباز بر رود نكا    Kim ne ögrense dil anı söyler 

روزى كيى بد چو را دخوىخو   Eyle ta‘lįm bu sözi dile kim 

كيد روى سياٍ خوقت پيش    Her ne dėrseŋ yine saŋa geliser 

[Dilini saçma-sapan sözlere alıştırma! Çünkü dil neye alışırsa, onu söyler. Şu sözü diline öğret: 

“(İyi veya kötü) her ne dersen, (onun benzeri) yine sana gelecek...”] 

 

(25a) [45] ابمّظفر صفيؼًا نومذهب كفى  [Suçlu olana şefaatçi olmak için zafer yeter.] 

درقا ىصد نچو رگيِكا بر    Ķādir olsaŋ çü bir günehkāra 

هيست كس بىگيَ هكَآ   ز كن غفو  ‘ Afv ķıl yoķ günāhsız bir kes 

دهبو كس صفيعرا ومر ور    Ger şefį‘ olmasa aŋa kimse 

هيست بس او صفيع ثو فرظ    Ķudretüŋdür anuŋ şefį‘i bes
106

 

[Bir suçlu veya günahkâra güç yetirsen, onu affet! Çünkü günahsız bir kimse yoktur. Ona kimse şe-

faatçi olmasa, senin kudretin, aracı olarak yeter...] 

 

ساعٍ فامي يرّضٍ رّب  [46]  [Zararına çalışanlar çoktur…] 

يستركا امبط كَ كس بسا اى    Ŧālib olur nice kişi bir işi 

نخذال شباصد ركا آن در كَ    Bil[e]mezler ki vardur anda ziyān 

ؾمگين آن از دصو او هاظح    Nāśıĥı anlaruŋ olur ġamgįn 

انخيد آن از دصو او حاسد    Ĥāsidi anlarıŋ olur şādān 

[Birçok kişi bir işe talib olur; fakat onda zarar olduğunu bilmez. Onların iyiliğini dileyen üzülür; 

kendilerini kıskanan ise sevinir, neşelenir…]  

 

                                                           
106  Bu kelime yazmada ‚pes‛ şeklindedir. Onu manaya göre böyle düzelttik. 
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ثتلّك ػىل املىن فاهّنا بضايع اميّوىك ال [47]  [Arzu ve temenniye güvenme. Çünkü o, ahmakların sermayesidir.] 

چَ ُر هَ كَ مکن آرزو بر ثکيَ   Tekye ķılma sen ārzūŋa śaķın 

حق ببخضد تباصد آرزو  Her umuŋı müyesser ėtmez Ĥaķ  

ثکيَ كيد آرزو بر كَ ُر    Kim ki tekye ķılursa münyetine  

حمقا دبو نغاقال بر بَ    Ola ‘āķıl ķatında ol aĥmaķ 

[Sakın sen isteğine dayanma! Cenab-ı Hak, her ümid ettiğin şeyi sana nasip etmez. Arzu ettiği şeye 

dayanan kimse, akıllı kişi yanında ahmak sayılır...] 

 

(25b) [48] حر  و امّرجاء غبدٌ  اميآ س  [Ümitsizlik hürlük, ümit beslemek köleliktir.] 

يدمّا نمادمر ز ىبريد گر    Ger sen olduŋsa nāsdan nevmįd 

دىصا لبد و آزادى بتن    Tende ĥürriyyet ola dilde śafā 

بستى در ميدا نبديضا ور    Baġladuŋ ise ger ümįd olara 

آزادى غزّ ستد از دادى    Olasın bende-i ĥaķįr ebedā 

[Eğer insanlardan ümidini (beklentiyi) kesersen, bedeninde hürriyet, gönlünde şenlik olur. Şayet 

onlara ümit beslediysen, sonsuza kadar itibarsız köle olursun...] 

 

امؼاقل كِاهةٌ  ظنّ  [49]  [Akıllının zannı, kehanettir.] 

دكر غاقل دمر كَ رتصاا ُر   Her işāret ki ėtdi merd-i lebįb 

ىمجو مزيد او راتصاا بر    Rāstdur bil sen anı ġāyetde 

رىكا بِر دبو غاقل نّظ    Oldı zįrā çü ĥükm-i aħter-gūy 

ىگو خترا حکم چو ظابتا در ‘ Āķılüŋ žannı bes iśābetde 

[Akıllı insanın ettiği her işaret, bil ki, son derece doğru çıkar. Akıllının zannı, isabet konusunda 

müneccimin sözü gibi olur.] 

 

هظر اغترب من [50]   [(Basiretle) bakan kimse, ibret alır.] 

هظر دكر چو ُاركا در دمر    Her işe çün nažar ėde ‘ārif 

صتدا بر آن از رغتباا بِرٍ    ‘İbret andan ėdüp alur behre 

گرفت دبو ميددسو آن چَ ُر    Ŧutar anı kim olsa fā’idesi 

صتاگذ دبو ميددهاسو چَ ُر    Olmasa nef‘i ķor anı dehre 

[İrfan sahibi, her işe baktığında ondan ders çıkarıp hisse alır. Faydası olsa onu tutar; yararı olmasa 

onu dünyaya bırakır...] 

 

(26a) [51] امقوبصغل  امؼداوة  [Düşmanlık, (faydalı işten alıkoyan) bir meşguliyettir.] 

خوق اوتغد كيد پيضَ كَ ُر    Kime kim pįşedür ‘adāvet-i ħalķ 

ددگر اجد خيرُا ُمَ از    Her nefes Ħālıķ andan ola cüdā 

باصد غيا خستَ  مشد كَ    Gāh ola ħaste-i ‘anā cānı 

ددگر بال بستَ  ثيش كَ    Geh teni beste-i belā vü cefā 

[Kim insanlara düşmanlığı iş ve âdet etse, Allah her an ondan ayrı olur. Bazan ruhu zahmetin hasta-

sı olur, bazan da bedeni belâ ve eziyete tutulur.]  

اكٍر معى اذا [52]  
107

 [.Gönül bir şeye zorlandığında körelir] امقوب

مبر غوم ىبسو دل بستم    Göŋlüŋe ķılma güc müŧāla‘ada 

وزدفرا دل ثشآ ستم نكا    Ki dil o güçde bį-baśįret olur 

دبو ثيز چَ گرا رطخا ُيچ    Ne ķadar ŧab‘ u źihni rūşenseŋ 

زدهيامو غوم ُيچ بستم   O sitem perde-i ŧabį‘at olur 

                                                           
107  Bu kelime, yazmada sehven  (el-adâvetü) şeklinde yazılmıştır. 
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[Bir şeyi okuyup düşünme konusunda (isteksiz olduğun sırada) kalbini zorlama! Çünkü gönül o zor 

ve isteksizlik yüzünden basiretsiz olur. Yaratılış ve zihni ne kadar açık olsan da o sitem, tabiatın perdesi 

olur.] 

 

ورة امؼقلدب ظالا [53]  [Edep, aklın suretidir (yansımasıdır).] 

الحوا ُمَدر شبا ادب با    Cümle-i ĥālde mü’eddeb ol 

ستا سبب را هيك مها ادب كَ    Ki sebebdür edeb eyü ada 

دارد ادب او كَ هستآ غاقل    Çünki oldı edeb cemāl-i ħıred 

بستاد بى كَ كسى غاقل هيست    Dutsa ħoşdur edeb ner ü māde 

[Bütün hâllerde edepli, terbiyeli ol ki, edep, iyi ad sahibi olmaya vesiledir. Madem ki edep aklın 

güzelliğidir, erkek ve kadın herkes edep elde etse, hoştur…] 

 

(26b) [54] حياء حلريط ال  [Açgözlünün utanması olmaz.] 

ىچيز بر حريط باصد كَ ُر    Kim ki bir nesneye ĥarįś olsa 

مصر آن جستنز را او هايد   Dįdesinden anuŋ ĥayāsı gider 

خجوت او دهِا از ودبر    Yoyulur naķş-ı ‘ār ķalbinden 

آزرم او سرصت از دبضو    Ķālibinden vefā ķabāsı gider 

[Kim bir şeye aşırı istekli olsa, gözünden onun hayâsı gider. Utanma nakşı onun kalbinden silinir; 

kalıbından (vücudundan) da vefa elbisesi gider.] 

 

ػدّو ملا هجهل املرء [55]  [Kişi, bilmediği şeyin düşmandır.] 

را غومى صمييدد نمادمر    Merd-i cāhil ‘adüvv dürür ‘ilme 

شهيداهد دخو نهقعا ز كَ    Ki bilinmeye ya‘ni noķśānı 

ييستد خالظَ  گرچَا غوم    ‘İlm egerçi ħulāśa-i dįndür 

شهيداخو كفر هيداهد نچو    Bilmeyüp dėdiler küfür anı 

[Cahil adam, kendi eksikliği, kusuru bilinmesin diye, ilme düşmandır. Her ne kadar ilim dinin özü 

ise de (cahiller değerini) bilmeyip ona küfür dediler.] 

 

الهت اسافهل ظوبت اػاميَ من [56]  [Hizmetçileri zayıf olanın düşmanları güçlü olur.] 

ثباغشا ضؼيف باصد كَ ُر    Her kimüŋ eż‘af olsa etbā‘ı 

رمقِو دبو قوياا كف در    Aķviyā eyler anı zįr ü zeber 

ُرگز نمتابؼا بى دهضو    Çek[e]mez pādişāh-ı süst-sipāh 

رعومي نغازميا بر كس ُيچ   Ķavi a‘dāsı üzre tįġ-ı žafer 

[Her kimin kendisine uyan adamları pek zayıf olsa, kuvvetliler onu yerle bir eder!.. Askeri gevşek 

olan hükümdar, güçlü düşmanları üstüne zafer kılıcını çekemez.] 

 

(27a) [57] حياٍؤ و بذؤ مساهَ جعاهَ قلّ اوىت ىف  من  [Kendisine makattan verilen (livata yapılan) kimsenin hayâsı az ve 

dili bozuk olur.] 

ستدبو كىدكو قتو را كَ ُر    Kim ki oġlanlıġında ėtdi ise 

خفتن نمادمر يرز در پيضَ    Ħalķuŋ altında yatmaġı pįşe 

ُرگز و باصد فتَر او مصر    Dįdesinden gidüp ĥayāsı tamām 

گفتن هيکو وا مفظ از هايد    Ola bed-gūy u ħūy u endįşe 

[Kim çocukluk çağında halkın altında yatmayı âdet ettiyse, onun (yüzünden) gözünden hayâsı ta-

mamen gider; kendisi kötü sözlü, kötü huylu ve kötü düşünceli olur.] 

 

من وغظ بغٍّي ؼيدامسّ  [58]  [Bahtiyar, başkalarının hâlinden öğüt alandır.] 

مشد كَ دبو كسى آن هيکبخت   Ol kişidür sa‘įd kim göŋli 

دبپذير ستدرو هيكى هچَآ    Nede eylik görürse ėde ķabūl 
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دصو ٍداد پيد چو ايگرهرد    Āħar içün ögüt vėrilmiş ola 

دبرگير بِرٍ پيد آن از او    Ol ögütden ala naśįĥat ol 

[Bahtiyar, nede iyilik görürse, gönlü onu kabul eden ve başkası için öğüt verildiğinde o öğütten 

ders alan kişidir.] 

 

منضاّّل املو   احلمكة [59]  [Hikmet, müminin yitiğidir.] 

دشصو گم هفيس ىچيز كَ ُر    Kim ki bir nesne yāda elden ėde 

ُمّت بجستيش دارد بستَ    İster anı alışdırup (?) himmet 

پاكست منؤم كَ هكسآ نجا   Daħı her kim ki pāk mü’mindür 

حكمت كيد وبط نسا آنبر مُ    Hem o nev‘ üzre isteye ĥikmet 

[(Değerli) bir şeyi elden çıkarıp başkasına kaptıran kimse, onu hararetli bir şekilde bulmaya gayret 

eder. Yine her kim temiz müminse, o tarzda hikmeti elde etmek ister...] 

 

(27b) [60]  ّجامع ملساوى امؼيوب امّش   [Şer, bütün kusurların kötü yönlerini toplayıcıdır.]  

ىبد دگر دمگر هىاثو ثا   Ķādir olursaŋ ėtme şerre şürū‘ 

اُرط ييتط ُست اثر گر    Kim seni ħayr üzre ķıldı Ħudā 

نيِاپ دصو ثو فضل ىبد كز    Şer iseŋ fażluŋ olısar pinhān 

اُرظ دصو ثو غيب ىبد وز    Hem ķamu ‘aybuŋ olısar peydā 

[Gücün yeterse kötülüğe başlama! Çünkü Allah seni iyilik üzere yarattı. Kötülük edersen, hem iyi-

liğin, faziletin gizlenir, hem de bütün kusurun ortaya çıkar...] 

 

اموفاق هفاٌق و كّثة اخلالف صقاٌق  كّثة [61]   [Çok muvafakat nifaka, çok muhalefet de şikaka (bozuşmaya) 

sebep olur.] 

مكٌيد ؾوو نكسا قفاو در   Ħalķa çoķ eylemeŋ muvāfaķati 

يدآ يار ثِمت آن از كَ    Ki ŧoġar töhmet-i nifāķ andan 

صويد دور اممد فخال وز    Daħı çoķ eylemeŋ muħālefeti 

يدابيفز صميىد آن از كَ   Ki ķopar kibr ü kįn şiķāķ andan 

[İnsanlara çok muvafakat etmeyin, “peki” demeyin! Çünkü ondan münafıklık töhmeti doğar. Ayrı-

ca çok muhalefet de etmeyin! Zira ondan kibir, kin ve ayrılık meydana gelir.] 

 

ائبٌ امٍل خ رّب  [62]   

ىچيز در ميدا بستى كَ اى    Sen ki bir nesneyi ümįd ėdesin 

بدست يشورهيا گر رمخو ؾم    Yėme ġam ėrmese elüŋ ey merd  

فاو هگضت آن كَ ىميدا بس    Ėrmedi ellere nice ümmįd 

هبستو بضكفيد كَ صكوفَ بس    Oldı pejmürde derdden nice verd 

[Ey insan, sen bir şeyi ümid etsen ve elin ona ulaşmasa, üzülme; nice ümit (edilen şey) ele geçme-

di. Birçok gül dertten perişan oldu...] 

 

(28a) [63]  احلرمان اىل دىرجاٍء يو   رّب  [Nice ümitler, (sahiplerini) mahrumiyete uğratmıştır...] 

دكر ىچيز ميدا كو آن ُر هَ    Kim ki bir nesneyi ümįd ėtse 

نساآ شباصد چيز آن كسب    Śanmasun kesbi anuŋ āsāndur 

غاقبتش ُست كَ اميدا بس    Nice ümmįd olur ki ‘āķıbeti 

نحرما فتآ و سيأ محيت   Āfet ü ye’s ü derd ü ĥırmāndur 

[Bir şeyi uman kimse, onu elde etmenin kolay olduğunu sanmasın. Birçok ümit olur ki, onun sonu 

afet, ümitsizlik, dert ve mahrumiyettir.] 
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ىل اخلرسانا دىارابح يو   رّب  [64]  [Nice kazançlar var ki, sonunda ziyana sebep olur...] 

جوييدٍ دسو دمر بسا اى    Ey niçe şaħś rencįrlik (?)ėdüp  

دهِا فمخو ٍر در مقد كَ   Bir ħaŧarnāk yola ķodı ķadem 

دسو مدآ بدستش نچو غاقبت    Nice ribĥ ile ėtdi sūd āħir 

دفتاا نياز در دسو آن از او    Oldı ol sūd aŋa ziyān ü elem 

[Nice kimse, (kazanç elde etme ümidiyle) zahmet çekip tehlikeli bir yola ayak bastı. Birçok kâr ve 

kazanç elde etti; fakat sonunda o fayda, ona zarar ve ıztırap oldu…] 

 

طمعٍ اكذب رّب  [65]  

ُيچ بايد هبست دل معط در    Göŋlüŋi baġlama śaķın tamaǾa  

دبو دروغ بيضتر معط كَ    Çoķ ŧama‘ var ki ol dürūġ olur 

وزدفرا بر معط نكا ثضىآ    Şol ŧama‘dan yanan odı bil kim 

دبو وغفر شخاكستر ز كى   Küldür ol śanma kim fürūġ olur 

[Sakın açgözlülüğe gönlünü verme! Çok tamah var ki, o(nun sonu) yalandır. Tamahtan yanan ve 

meydana gelen ateş, küldür; onun aydınlık olduğunu sanma!..] 

 

(28b) [66] قال ثيظر اىل من قال و اهظار اىل ما ال  [Söyleyene bakma; söylenen söze bak!] 

او خساست و قائل فصر    Ķıl nažar ķāle ķılma ķā’iline 

جرا ُيچ كيد كى سخن در    Kim ne đar ķįl ü ķāle ķā’ilden 

چيست حامش كَ هگررا سخن ثو    Bed-dil ü ĥāl olursa ger ĥāmil 

ميكر سخن هدٍ ارگذ در    Naķś-ı ĥarf olmaya ĥamā’ilden 

[Söylenen söze bak; onu söyleyene bakma! Söylenen söze, onu söyleyenin ne zararı var? Eğer (bir 

muskayı üzerinde) taşıyan kimse, kötü kalpli ve kötü hâlli olursa, o duadan bir harf eksilmez...] 

 

سائٌق اىل احلني امبغى [67]   [Azgınlık, insanı helâke sürükler.] 

دمگر بغى دگر صومست بغى    Eyleme devr ĥırś dā’iresin 

بكيد را تحيا بيخ بغى    Kim žulüm ömrüŋüŋ kökin ķoparır 

دببر بقا ظف از  را دمر    Ŧutmış iken beķā śafında ķıyām 

فكيد فيا كف در او گَ ها    Seni nāgeh fenā yeli aparır 

[Hırs çemberini dönüp dolaşma! Çünkü zulüm senin ömrünün kökünü koparır. Ebediyet (sonsuz-

luk) sırasında durmuşken, fânilik yeli ansızın alıp götürür!..] 

 

ؾّعةٌ  لّك جرػٍة رشقٌة و مع لّك الكةٍ  ىف [68]    [Her yudumda bir boğaz düğümlenmesi ve her lokmada bir yut-

kunma zorluğu vardır.] 

دفسا و حظال كم و بيش بد و هيك    Ħayr u şer nūş u nįş rāĥat ü renc 

غامم يندر ميختَآ ُست  Oldı āmįħte bu ‘ālemde 

هجربى كس هديد حترا ُيچ    Kimse bį-renc olmadı rāĥat 

بىؾم كس هديد دىصا ُيچ    Oldı bir şādilıķda biŋ ġam da 

[İyilik ve kötülük, bal ve zehir, rahat ve zahmet, bu âlemde birbirine karışmıştır. Kimse zahmetsiz 

rahat elde etmemiştir. Bir sevinç içinde bin keder ve tasa bulunur...] 

 

(29a) [69] مل يضجع امؼواقب كّث فكٍر ىف من  [Sonuçları çok düşünen cesur olmaz.] 

دهگر بسى غاقبت در كَ ُر    İşinüŋ āħirinde fikr ėden 

ُرٍز ثيك و باصد دل بيم    Ėdemez ol bir işine iķdām 

حعَّ ثن غزّ ز دبياب هَ    Bulmaya ĥiśśe ‘izzet-i tenden 

بِرٍ دل مكا ز دبگير هَ    Görmeye hįc ĥaž olandan kām 

[İşinin sonunu (çok) düşünen, o işine sebatla çalışamaz. Beden kuvvetinden bir pay elde etmez; 

zevk alınan şeyden de hiç murat görmez.] 
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ير ضوّت امتّدابّيحوّت املقاد اذا [70]  [Takdir edilenlerin düğümü çözülünce, tedbirler boşa gider...] 

جلّ  و غزّ اىخد ىقضا نچو   Çün ķażā-yı Ħudā-yı ‘azze ve cell 

زلها دصو بيدٍ  سر بر    Bir ķulı üstüne ki nāzil ola 

ٍاگمر دصو او ثدبير ُمَ    Ola güm-rāh cümle tedbįri 

لطبا دصو او ثقدير ُمَ    Cümle taķdįri daħı bāŧıl ola 

[Yüce Allah’ın takdir ettiği hüküm, bir kulunun üstüne indiğinde, onun bütün tedbiri yolunu  

şaşırır; bütün değerlendirmesi boşa gider...] 

 

حّل امقدر بطل احلذر اذا [71]  [Kaderin düğümü çözülünce, sakınma boşa gider...] 

گضت زلها اىخد ىقضا نچو  Çünki nāzil ola ķażā-yı Ħudā 

پياٍ زسا ظبر و ثسويم ز ثو   Śabr u teslįmden ķıl aŋa siper 

ربحذ او  فعد  دكر انهتو    Bāŧıl olur ĥaźer ķader gelicek 

بست انهتوٍاورابسپاٍ   Anı men‘ ėdemez şehā leşker 

[Allah’ın takdir ettiği hüküm indiğinde, sabır ve teslimiyeti ona siper et! Çünkü kader gelince, sa-

kınma boşa çıkar; ey sultan, asker onu alıkoyamaz...] 

 

(29b) [72] حسان يقطع انوّسانالا  [İyilik, dili keser. (Aleyhte konuşmayı engeller.)] 

نحساا  ىبجا دىكر كَ ُر او    Yaħşı ŧut sen saŋa yaman ėdeni 

ىبخريد دمر و دادى لما    Tā saŋa cān ile ola bende 

پيوستى مبِر شضمير ُم    Tįġ-ı iĥsān ile dili kesile 

ىببريد ُجو ز باهشز   Hecvden įmen olasın sen de  ُم 

[Sana kötülük edene iyilik et ki, o kimse can ü gönülden bağlansın! İyilik kılıcıyla onun dili kesil-

sin; sen de kötülemesinden emin olasın...] 

 

وامًّسب ظلالاب ال دبالابمفضل وا فامّّش  [73]    [Şeref, soy sopla değil, fazilet ve edepledir.]  

بحق هيست كَ ادب و ىجو فضل    Şeref isterseŋ iste fażl ü edeb 

ادب و بفضل جز دمر فصر    Kim şerįf oldı fażl ile fużalā 

ستدخر ادب و ضلف بى دمر    Edeb ü fażlı olmayan denįdür 

هسب و ظلا رگبز دارد كرچَ    Ger nesįb ü ĥasįb olursa n’ola 

[Eğer şeref sahibi olmak istersen, fazilet ve edep iste! Çünkü faziletli kişiler, faziletle şerefli oldu. 

Edebi ve fazileti olmayan kimse alçaktır. Eğer soylu olursa  

da bundan ne çıkar?!.] 

 

حسن اخلوق دبالا اكرم [74]   [Edebin en iyisi, güzel ahlâktır.] 

غامم ُمَ بر ىخو بد دمر    Şaħś-ı bed-ħūy cümle ‘ālemde 

ؾضبست در ماٍ و لسا سبب بى    Bį-sebeb ay u yıl ġażabda durur 

دخر دهز كَ گزين هيكخويى    Nįk-nefs ü mü’eddeb ol zįrā 

بستاد صريفتر هيكخويى    Aĥsen-i ħulķ bil edebde dürür 

[Kötü huylu şahıs, bütün dünyada sebepsiz yere, ay ve yıl boyunca kızgınlık içindedir. İyi huylu ve 

edepli ol! Çünkü bil ki, huyun en güzeli, edeptedir.] 

 

(30a) [75] دبالامًّسب حسن ا اكرم  [Soyun en şereflisi, terbiye güzelliğidir.] 

روز و صب ماهدٍ ورمغر كَ اى    Ey [ol] aślına nesline maġrūr    

هسب و غزّ و ظلا گىرببز    Dėme kim benven ol nesįb ü ĥasįb 

ُست كَ اىرگ ادب حبسن صو    Yüri ĥüsn-i edeble faħr ėt kim 

حسن ثو بِتر حسب ادب    Kişi hüsn-i edeble oldı nesįb 

[Ey o soyuna ve nesline güvenip aldanan! “O iyi ve temiz soylu benim!” deme. Haydi, edep güzel-

liğiyle övün ki, insan edep, terbiye güzelliğiyle temiz soylu olur.] 
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امفقر امحلق افقر [76]  [Fakirliğin en büyüğü ahmaklıktır.] 

حمقا هيستى  ىفقير گرو    Efķar-ı faķr odur ki ey dervįş 

ثا از فقرآ ن هيديضى ُيچ   Sen faķįr olasın daħı aĥmaķ 

هيست كَ ممقا  نآ    رهدا  كن صكر    Ĥaķķ’a şükr eyle kim seni efķar 

يضىدرو ُيچ حمق از بدتر   Ėdüben ėtmedi aħį aĥmaķ 

[Ey derviş (fakir), yoksulluğun en büyüğü, fakir ve akılsız olmandır. Kardeşim, Allah’a şükret ki, 

seni pek fakir etti de ahmak kılmadı...] 

 

 [.Korkulacak şeylerin en korkuncu, kendini beğenmişliktir]  اوحش اموحضة امؼجب [77]

ستا بييى خويضتن پيضَ اثر گر    Ger özüŋ görmek olsa pįşe saŋa 

هددار بر مِر ثو  نمادمر از    Ħalķ hep senden ėdeler dehşet 

حضتو مضايق در  اثر مر    Ķoyalar seni bį-celįs ü enįs 

هداربكذ هيسا   Cān ü göŋülden eyleyüp vaĥşet  بىجويس و 

[Eğer iş ve âdetin kendini beğenmek olsa, insanlar hep senden korkar; can ü gönülden ürküp seni 

dostsuz ve arkadaşsız bırakırlar...] 

 

(30b) [78] اؾىن امغىن امؼقل  [Zenginliğin en büyüğü, akıldır.] 

پيوست ىهگراثو ُىاخو كَ اى   Ey dün ü gün ġanįlige dürişen  

ىتربمِ سىر ٍر آن از ثا    ‘Aķluŋ artur ki tā ġanį olasın 

كَ ايرز ىمِتر زسا دخر از   ‘Aķlı ķoyup ki mālüŋ arturasın 

ىهگراثو دخر نُمچو هيست    ‘Āķıbet müflis ü denį olasın 

[Ey gece gündüz zengin olmak için çalışan, aklını artır ki zengin olasın! Aklı bırakıp malını (maddi 

varlığını) artırsan, sonunda iflâs etmiş ve alçak olursun...] 

 

مع ىف واثق اذّللّ اامطّ  [79]  [Aç gözlü olan, horluk zinciriyle bağlıdır.] 

معط دگردمگر هىواث ثا   ‘İzzet isterseŋ ol ŧama‘dan ıraġ 

دارى بِرٍ  غقل از گرا   K’oldı ŧāmi‘ maķām-ı źülde muķįm 

را امعط دمر پيوستَ هكَا ز    Ŧama‘a vėrme dilde yer zįrā 

ارىخو برصتَ  باصد بستَ   Ĥaķ Te‘ālā durur göŋülde muķįm 

[Eğer şeref ve itibar istersen, aşırı istek ve açgözlülükten uzak dur! Çünkü açgözlü kimse, horluk, 

hakirlik yerinde oturucu olur. Gönülde tamaha yer verme! Çünkü gönülde oturan, yüce Allah’tır.
108

] 

 

دٍ مبردو  صاردٍ  لكّ  مفا ؼماميّ  هفار احذروا [80]   [Nimetlerin elden kaçmasından sakının! Çünkü her kaçan iade 

edilmez.] 

بد تبسير هؼمتى با كَ اى    Sįret-i ziştle sen ey merdüm 

نمرما دخو راز خويش هؼمت    Ni‘metüŋ kendözüŋden eyleme dūr 

كىسز صد ميدٍر وا ُرچَ هَ كَ    Yine āsānlıġla gelmez ele 

نساآ دبو هشآورد زبا    Bir kişiden ki bir şey ėtse nüfūr 

[Ey insan, kötü hâl ve gidişle nimetini kendinden uzaklaştırma! Zira bir kişiden bir şey (nimet) ür-

küp kaçsa, o yine kolaylıkla ele geçmez.] 

 

 

 

 

                                                           
108  Gönülde Hak Teâlâ’nın mukim oluşu, yani yüce Allah’ın oturması, mecazi bir ifadedir; Ona iman yerinin kalp 

olduğunu ima eder. Ayrıca bu inancın, bazı âlimler tarafından mevzu (uydurma) sayılsa da birtakım İslâmi eserlerde 

kudsî hadis olarak rivayet edilmiş ‚Göğüme ve yerime sığmam; mümin kulumun gönlüne sığarım‛ sözüyle ‚Kalp 

Rabbin evidir‛ benzeri cümlelere dayandığı anlaşılmaktadır. 
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(31a) [81] طامعالا قوبر حتت امؼقول معارع اكّث  [Akılların belâlarının pek çoğu, aç gözlülük şimşekleri altındadır.] 

ستا معط از دممر غقل فتآ    ‘Āfet-i ‘aķldur ŧama‘ kişide 

اىمگر معط ىسو هىاثو ثا   Gücüŋ ėrdükce vėrme aŋa mecāl (?) 

بيمايد دبر ستد معط نچو    Bir nefisde tama‘ ki ķaldıra ser 

ىپا از فتد درو دممر غقل    Ādemüŋ ‘aķlını ėder pā-māl 

[İnsanda açgözlülük, aklın afetidir (onu gideren bir huydur). Gücün yettikçe ona kuvvet (?) verme. 

Tamah bir kimsede başkaldırsa, insanın aklını ayakaltında çiğnetir.] 

 

طورٍ يتؼدّ  ومل قدٍر غرف امرء هللا رمح [82]  [Allah rahmet eylesin kendi değer ve derecesini bilip de haddini 

aşmayana!..] 

دبا كسنآ بر دىيزا حمتر    Olsun ol şaħśa raĥmet-i Raĥmān 

هيِد نجيو كف در نغيا كَ    Ki ‘inānın cünūn kefinde ķomaz 

ُرگز و هدابد را دخو رقد    Bildi ķadrin tecāvüz eyleyüp 

هيِد ونبر دخو حدّ از مقد    Ķademin ulular śafında ķomaz 

[Allah’ın rahmeti, (irade) dizginini çılgınlık elinde bırakmayan, değerini bilen ve (haddini) aşıp da 

büyükler sırasına ayak basmayan (girmeyen) kimseye olsun!..] 

 

اغرض غن احلّق ُكل من و ابدى ظفحتَ نوحّق مكل من [83]
109
    [Yüzünü Hakk’a, gerçeğe çeviren kişi, sahip olur; 

Hak’tan yüz çeviren kişi ise helâk olur.] 

نجِا دو بِر دبو حقّ بر كَ ُر    Kim ki Ĥaķ üzredür dü ‘ālemde 

اضؾرا جبموگى آرد حاظل    Ĥāśıl olur aŋa ķamu aġrāż 

فتدا كُال َ ورط در زبا    Yine ol varŧa-i helāke düşe 

اضؾرا كيد حقّ ٍرا از هكَآ    Ĥaķ ŧarįķından eylese i‘rāż 

 [Doğru (yol) üzerinde olan kimse, iki dünyada bütün isteklerini elde eder. Yine Hak yolundan yüz 

çeviren de mahvoluş uçurumuna düşer...] 

 

(31b) [84] اموقمت فتاجروا هللا ابمّعدقَ اذا  [Fakirleştiğinizde sadaka vererek Allah ile ticaret edin!] 

ظدقَ نچو ثو انمد ىزچي ُيچ    Śıdķla siz ticāret-i Ĥaķ ėdüŋ 

بيضى را جاٍ و لما ازو ُست    Tā ki emvāl ü cāhuŋuz arta 

ستغياا و زبيا ساهدر او    Ķurtarır ol bu gün faķırdan hem 

يضىدرو هجر ز ُاهدر وا    Ėrgürür devlete sizi ėrte
110

 

[Doğrulukla
111

 Hak ticareti (yani Allah’ın emrine ve rızasına uygun alış-veriş) yapın ki mallarınız 

ve mevkıiniz artsın. O ticaret, sizi bugün fakirlikten kurtarır; yarın nimete eriştirir…] 

 

غودٍ كثف اؾعاهَ نال من [85]  [Ağacı yumuşak olanın, dalları sert olur.] 

هرمى كيد انكِتر با كَ ُر    Kim ki cühhāle lįnet eylerse 

نيضاا بويت رهدا ماهد    Ķalısardur belālarında ebed 

ردنگ ستىابر شهيِيد    Ķovmayalar śadāķat ile yolun 

نفرما جبىابو شهبرهد    Sürmeyeler sözi zemįnine ħad  

[Kim cahillere yumuşaklık gösterirse, sonsuza kadar onların belâlarında kalacaktır. (İnsanlar) doğ-

ruluk ve bağlılıkla onun yolunu takip etmez; sözünün zeminine yüz sürmez (itaat etmezler).] 

 

 

                                                           
109  Bu söz, yazmada  şeklinde hatalı ve noksan yazılmıştır. Başka Sad-Kelime-i Alî nüsha ve tercümeleri-

ne bakarak böyle düzelttik. 
110  Bu kelime, asıl metinde sehven ‚arta‛ şeklinde yazılmıştır. 
111  Mütercim, Arapça vecizedeki ‚sadaka‛ kelimesine, görüldüğü üzere –bizce sehven- ‚sıdk‛ (doğruluk, iç temizliği) 

karşılığını vermiştir. Bu kelimenin dilimizde de kullanılan sadaka şeklinde çevrilmesi gerekirdi.  
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محق ىف مفيَالا قوب [86]  [Ahmağın kalbi ağzındadır.] 

جفت باحماقت ُست او كَ ُر   Kim ki ħiffet oldıysa
112

 ĥamāķatle 

يستو ناُد مشد جايگاٍ    Göŋli oldı anuŋ dehānında 

دل در بد و هيك ز دارد ُرچَ   Eyü yatlu ne gelse göŋline 

يستو نباز سر بر ُمَ آن    Bil sen anı hemān zebānında 

[Kim akılsızlıktan dolayı hafif olursa, onun gönlü ağzındadır. Kalbine iyi- kötü ne gelse, sen onu 

derhâl dilinde bilirsin...] 

 

(32a) [87] قوبَ امؼاقل ىف مسان  [Akıllının dili, kalbindedir.] 

دخر لكما با ُست او كَ ُر    Kim ki dā’im kemāl-i ‘aķl iledür 

دل در او نباز نپيِا ُست    Göŋli içindedür zebānı anuŋ 

اپيد او سرّ ُيچ دهضو    Olmadı kimse sırrına vāķıf 

لطبا او گفت ُيچ دهبو    Zįra göŋlündedir dehānı anuŋ 

[Her zaman akıl olgunluğuna sahip olan kişinin dili, kalbi içindedir. Kimse onun sırrından haberdar 

olmaz. Çünkü ağzı gönlündedir... (Söyleyeceğini dile getirmeden önce ölçüp biçer; böylece her aklına, 

kalbine geleni ortaya çıkarmaz).] 

 

ابجهل جرى ىف غيان امهل ػّث من [88]  [Dizginlerini emellerine (arzularına) veren kişi, eceliyle tökezler.] 

اُو بگفت ُاركا ُمَ در    Kim ki oldı ħar-ı hevāya süvār 

ملا بدست نغيا بدُد كَ ُر    Vėriserdür ‘inān emel eline 

گاٍها ملا آن كَ باصد بيم    Ķorķu vardur ki ol emel bir gün 

جلا بچاٍ ازدشهدا رهدا    Nāgeh anı vėrir ecel eline 

[Heva ve heves eşeğine binen kimse, dizginini arzu eline verecektir. O arzunun, bir gün onu ansızın 

ecelin eline vermesinden korkulur…] 

 

امّضكروظوت اميمك اطراف اميّؼم فال ثيفّروا اقعاُا بقّّل  اذا [89]    [Nimetlerin uçları size ulaştığında, az şükretmekle 

onun sonunu ürkütmeyin.] 

ُرچيد هؼمتى ثو بيابى نچو    Çün size vāśıl ola bir ni‘met 

مموُو هقطَ  چو باصد دخر    Az olursa çü noķŧa-i mevhūm 

ارمگذ وفر يافتَ كن صكر    Siz anuŋ şükrini ger ėtmeyesiz 

وممحر ىصو هايافتَز كر    Bulmamış gibi olasız maĥrūm 

[Vehmedilen nokta gibi az da olsa bir nimet ulaştığında, eğer siz şükrünü eda etmeseniz, onu bul-

mamış gibi mahrum olursunuz...]  

 

(32b) [90] قدرت ػىل ػدّوك فاجؼل امؼفو غيَ صكراً مقدرثك ػويَ اذا    [Düşmanına galip geldiğinde, galibiyetin 

şükrü olarak onu affet!] 

درقا دخو وىغد بر ىصد نچو   Çün ‘adūŋ üzre olasın ķādir 

زسا دخو قدرت صكر را غفو    ‘Afv ķıl ķudretüŋ-çün ol şākir 

كيى ُرچَ كَ كن حمر كن حمر    Raĥm ķıl kim cihānda ne ėtseŋ 

زبا هيابى نُما جز نجِا در    Saŋa āħir ol olısar śādır 

[Düşmanın üstüne güç yetirdiğinde, kudretin için onu affet; böylece (galibiyet nimetine) şükredici 

ol! Merhamet et; çünkü dünyada ne yapsan, senin (karşına) sonunda o çıkar...] 

 

هجَّّ ظِر ىف فوتات مساهَ و ظفحات و الا اً ما امضر احٌد ص ي   [91]    [Hiç kimse kalbinde bir şeyi gizlemez ki, dilinin 

sürçmesi ve yüzünün ifadesiyle onu açığa çıkarmasın…] 

 

                                                           
112  Bu mısrada vezin aksıyor. ‚oldıysa‛ yerine ‚ėder‛ kelimesi kullanılsa, vezin aksaması giderilir. 
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دل رهدا هِفت ىچيز كَ ُر  Kim ki bir nesne ŧutsa göŋlünde 

جويش مى چيست كَ هىابد ثا    Bilmek isterseŋ aŋa ķıl nažarı 

گفتن مياهَ  رهدا گاٍ    Geh sözi arasında žāhir olur 

يشرو هَاكر رهدا گاٍ    Geh yüzi śafĥası vėrir ħaberi 

[Kim kalbinde bir şey tutsa, onu bilmek istersen, bak... (O gizli şeyler) bazan sözü arasında meyda-

na çıkar; bazan da yüzünün sayfası (saklı sırlarından) haber verir…] 

 

(33a) [92]  ِّّم اؾفر رمزات الاحلاظ و سقطات الامفاظ و صِوات اجليان و ُفوات انوّسانانو   [Allahım, gözlerimizin işaretlerini, sözleri-

mizin yanlışlarını, kalbimizin şehvetlerini ve dilimizin sürçmelerini affet!] 

دكر ُماخو ديا كَ نگياُا ينا    İşbu āŝāmı kim ėderün yād 

رانگذ در بفضل ما از رب يا    Kerem ü fażluŋ ile sen yā Rab  

رگفتا صتىز و چضم زدن    Gözden ü sözden dil ü dilden  

زابن ىخطا و تصِو نهدرا    Śādır olan günāhı yarlıġa hep 

[Yâ Rabbi, şu anacağım gözden, sözden, dil ve kalpten meydana gelen günahları lutuf ve ihsanınla 

hep affet!..] 

 

ؾيياءالخرة حساب ااالۤ  مفقر يؼيش ىف ادلهيا ػيش امفقراء و حياسب ىفامس تؼجل  امبخيل [93]   [Cimri, fakirlik hususunda acele-

cidir; dünyada fakirler gibi yaşar, ahiretteyse zenginler gibi sorguya çekilir.] 

ٍداد ٍر بخيل درم ُست   Der-i faķrı şitāb ile o baħįl 

ببضتا خويضتن ىسو ارفقر    Aça üstine ėdine anı bāb 

شبمؼا نمفوسا ُمچو نجِا ينا    Fuķarā gibi bunda eyleye ‘ayş 

بساب انهگراثو نچو نجِا نآ   و    Aġniyā gibi vėre anda ĥisāb 

[O cimri, yoksulluk kapısını koşarak üstüne açar ve onu kapı edinir. Bu dünyada fakirler gibi yaşar; 

ahirette ise zenginler gibi hesap verir...]  

 

امؼاقل وراء قوبَ مسان [94]  [Akıllının dili, kalbinin ötesinde…] 

گفتن سخن گَ غاقل دمر    Merd-i dānā ķaçan kelāma gele 

دارد نباز دىُا دخو دل    Diline göŋlüni ėder rehber 

ضدهييدي لبد حديثى ثا    Ėtmeyince fikir göŋülde sözin 

اردهگذ يثحد آن نبزبا    Dile anı getürmez ey server 

[Ey reis, bilgili kişi, söz söylediğinde diline gönlünü rehber eder; sözünü kalbinde düşünmeyince 

dile getirmez.] 

 

(33b) [95] الامحق وراء مساهَ قوب  [Ahmağın gönlü, dilinin ötesindedir.] 

گفتن سخن كَ حمقا دمر    Merd-i aĥmaķ ķaçan ki başlıya söz 

دارد نباز ثابع دخو دل    Göŋlüni tābi‘-i zebān eyler 

هگاٍآ و بگويد يابد ُرچَ    [Her ne] gelürse diline anı dėr 

ردبگما گفتَو لقو آن بر دل    Daħı göŋlün aŋa mekān eyler 

[Akılsız adam söz söylemeye başladığında, gönlünü diline tâbi eder (uydurur). Diline ne gelirse 

onu söyler; gönlünü ona mekân eder.] 

 

غيد امبالء متام احملية اجلزع [96]   [Belâ sırasında sabırsızlıkla sızlanmak, zahmeti arttırır.] 

عجز كَ مکن عجز بويت در    Nāle ėtme belāda kim nāle 

رهجور كيد متد بتمامى    Olısar miĥnet-i temām dile 

هيست زان ثمامتر هجىر ُيچ   Andan ekber muśįbet ola mı kim 

دور ماهى اىخد ابجو كز    Olmaya Ĥaķ ŝevābı senüŋle 

[Musibet esnasında (ağlayıp) inleme! Çünkü inilti, kalbe zahmetin tamamı olacaktır. Allah’ın 

mükâfatının seninle olmamasından daha büyük musibet olur mu?..] 
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 [.İyilikle hür kişi, kul- köle edilir] ابمرّب يس تؼبد احلرّ  [97]

باصيد ثو پيش كَ بايد تكر    Ger gerekse saŋa dü ‘ālemde 

فكيدٍاسر نجِا ورانسر    Ķoyalar ser yoluŋda serverler 

دنكر مىدمر كَ مىكندمر    Eylük eyle kim olalar bendeŋ 

بيدٍ كيد را آزاد دمر    Cümle āzādeler dilāverler 

[Eğer iki dünyada reislerin senin yolunda baş koyması gerekli bir şeyse, iyilik et ki, bütün hürler ve 

yiğitler kölen olsun (sana bağlansınlar).] 

 

َمن ػذب مساهَ كّث اخواه [98]  [Dili tatlı olanın dostu çok olur.] 

خوق جموَ خوصست باهتز گر   (34a)  Her kimüŋ kim lisānı ola melįĥ 

هداثو ادرانبر دتمو در    Ola bį-ĥadd muĥibb ü iħvānı 

خاهَ در بدست باهتز ور    Tā ki kimüŋ zebānı olsa ķabįĥ 

هداثو انچاكر ثو نجا خعم    Ŧutalar cümle ħalķ ħaśm anı 

[Her kimin dili tatlı olursa, onun pek çok seveni ve (kardeş gibi) samimi dostu olur. Kimin de dili 

çirkin (ağzı bozuk) olsa, bütün insanlar onu düşman sayar.] 

 

املالء ثقريع بني عحاميّ  [99]  [Kalabalık arasında öğüt vermek, azarlamak (rezil etmek) demektir.] 

كن تبخوو كيى هعيحت گر    Ger naśįĥat k’ėdersiŋ ey nāśiĥ 

هيست هعيحت صيوٍ  ينا جز كَ    Ħalvet içinde ėt kim ėde ķabūl 

باصد مل  بر كَ هعيحت ُر    Bir naśįĥat ki ħalk içinde ola 

هيست فضيحت جزب هعيحت آن    Ol fażįĥatdur eyler anı melūl 

[Ey öğüt veren, eğer bir kimseye nasihat edersen, kimsenin bulunmadığı, tenha yerde et ki, kabul 

etsin. İnsanlar arasında olan nasihat, (öğüt verilen kimseyi) rezil etmektir; onu üzer...] 

 

غتذار ثذكّي نذّلهبالا اػادة [100]   [Özrü tekrar etmek, yaptığı günahı akla getirmektir.] 

گيِى از ٍاخو ريكبا رغذ    Eyle bir kez ‘öźür günāhuŋ-çün 

اثر جاٍ هقط ستربادو كز    İki kez ėtme kim şenā‘at olur 

ثو فتنر زبا رغذ بسر    Zįra tekrār i‘tiźār ėdicek 

اثر گياٍ دبو دنكر ٍزثا    Ol günāhuŋ yine i‘ādet olur 

[Günahın için bir kere özür beyan et; iki kere etme, o kötü olur. Çünkü tekrar özür dileyince, o gü-

nahın yine geri dönmüş olur.] 
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ÖZET 

Klâsik edebiyatımızın temel bilgi kaynakları arasında yer alan ve yazıldıkları dönemin ve önce-

sinin şairleri hakkında en ayrıntılı, en orijinal bilgileri veren eserlere bilindiği üzere “Tezkire” ya da 

"Şuarâ Tezkiresi" adı verilmiştir. Tezkire, esasen edebî terminolojide çok daha geniş bir kullanım ala-

nına sahiptir. Bu mânâda kelime, Osmanlı toplumunun maddî ve manevî kültürünü meydana get ren 

her meslekten yaratıcı k ş n n b yograf k künye yazıcılığını temel alan b r edebî türdür. Dolayısıyla 

Lâtîfî Tezkiresi, Osmanlı edebiyatının bilhassa XVI. Yüzyıl ve öncesi için çok önemli biyografik bil-

gileri içinde bulunduran bir eserdir. 

Her eser için söz konusu olan “kaynaklar” konusu, Latîfî‟nin bu meşhur eseri için de önemli sa-

yılır. Eserin kaleme alınması sırasında yararlanılan kaynaklar, aynı zamanda onun değerini belirler. 

Eserin ne kadar orijinal olup olmadığının ölçüsü biraz da kendisinden önce kaleme alınmış eserlere 

“benzerliği” nispetindedir. Bu yazı, Lâtîfî tarafından ortaya konulan “Tezkire” tarzındaki böyle bir 

“biyografik” eserin bu yönüne dikkat çekmek amacıyla kaleme alınmıştır. 

Klâsik edebiyatımızın temel bilgi kaynakları arasında yer alan ve yazıldıkları dönemin ve önce-

sinin şairleri hakkında en ayrıntılı, en orijinal bilgileri veren eserlere bilindiği üzere "Şuarâ Tezkiresi" 

adı verilmiştir. “Tezkire”; Arapça z kr kökünden türet lm ş b r kel me olup, “Zikr” de anma, hatırla-

ma, sözünü etme anlamlarına geld ğ ne göre, tezk re hatırlamaya ves le olan şey demekt r. Bu gen ş 

sözlük anlamına dayanılarak da kel me, çeşitli mânâlarda kullanılmıştır: “Bir şeyi hatırlatmaya, ya da 

b r haber  b ld rmeye yarayan kısa pusula; herhang  b r  ş  ç n  z n ver ld ğ n  b ld rmek üzere 

hükümetten alınan kağıt; asker n terh s olduğunu gösteren belge; aynı şeh rdek  resm  da reler arasın-

da gidip gelen yazışma” bunların başlıcalarıdır. Ayrıca bu kel meden türet len Tezkire-i Evvel, Tezki-

re-i Sânî, Tezkire-i Husûsiyye, Tezkire-i Osmâniyye g b  kültür tar h m ze mal olmuş tamlamalar da 

bulunmaktadır. Günümüzde kel men n kullanım alanı oldukça daralmış ve daha çok nüfus tezkeres , 

izin tezkeresi, mazeret tezkeresi, terhis tezkeresi gibi resmî belge adlarıyla tezkere almak, tezkere ge-

tirmek, tezkeresini eline vermek gibi ifadelerde kalmıştır. Kelime halk ağzında ise daha çok “teskere” 

şeklinde kullanılır. 

Bu kelime ve terim anlamlarının dışında Tezkire, esasen edebî terminolojide çok daha geniş bir 

kullanım alanına sahiptir. Bu mânâda kelime, Osmanlı toplumunun maddî ve manevî kültürünü mey-

dana get ren her meslekten yaratıcı k ş n n b yograf k künye yazıcılığını temel alan b r edebî türdür. 

Tezkireci, belirli bir meslekte tanınmış kişilerin, mesela velîlerin, hattatların, mimar ve mûsikî ustala-

rının, hatta usta bir çiçek yetiştiricisinin hayat ve sanatından söz edebilir. Ama tezkire kelimesi en ge-

niş mânâda kullanım alanını şairlerin hayatlarıyla onların şiirlerinden söz eden kitaplarda bulmuştur. 

Öyle ki bu kitapların bazıları tezkire kelimesini özel bir ad olarak taşıdıkları gibi, ayrı bir isim taşıyan-

lar da çoğu kez “tezkire” adıyla anılmaktadırlar. Bu eserler, anlattıkları çevrenin veya mesleğin adıyla 

anılırlar. Şairleri anlatanlara Tezkire-i Şu‟ara veya Tezk retü‟ş-Şu‟arâ, erenleri-evliyâları anlatanlara 

Tezk retü‟l-Evliyâ, hattatları anlatanlara da Tezk retü‟l-Hattâtîn (Hattâtân) denilmiştir.  

Tezkirec l k geleneğ  esasen İslam kültürüne özgü b r had se olup köken , Müslümanların  lk dö-

nemlerinde başlatılan tefsir ve hadis çalışmalarına kadar gider. Arapların tabakât adını verdikleri ça-

lışmalar, İranlılar ve Türkler arasında gel şt r lerek tezk re adını almıştır. Kelimenin bu isimle yaygın-

lık kazanmasında -herhalde- XII. yüzyılın tanınmış İranlı şa r ve düşünürü N şaburlu Fer düdd n At-
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tar‟ın Tezk retü‟l-Evliya adıyla yazdığı eser n n kısa sürede İslam dünyasında tanınarak çok tutulma-

sının büyük rolü olmuştur.” (İsen, 1989) 

Edebiyatımızda, XV. yüzyılın sonlarında (k  Al  Şîr Nevâyî Tezk res ‟n n yazılış tar h  

896/m.1491‟d r) başlayıp XX. yüzyıl başlarına kadar devam eden ve toplam 31 eser n ver ld ğ  bu ge-

lenek çerçevesinde edebiyat tar h m z  ç n son derece kıymetl  b lg ler derlenm ş ve böylel kle tezk re 

yazma geleneğ  günümüze kadar ulaşma  mkanı bulab lm şt r. Bu nedenle; çeş tl  tar h k tapları  le, 

b r kısım meslek sah pler n  konu alan hal tercümeler  dışında şuara tezk reler  bugün b le hala b rçok 

şa r  ç n tek kaynak olma özell ğ n  sürdürmekted rler. Yalnızca Osmanlı coğrafyasında yet şm ş şa r-

leri konu alan, onların hayatlarına ve eserlerine dair bilgiler veren, şiirlerini değerlendiren şuara tezki-

releri edebiyat tarih m z açısından büyük önem taşımaktadırlar. (İpekten, 1986) 

Her ne kadar bu tezkirelerde kaydedilen hususların doğruluğu ve tarafsızlığı tartışma konusu ise 

de, bu kaynaklar gerek ihtiva ettiği biyografik bilgiler ve gerekse bu biyografilere bağlı olarak ver len 

örnekler  t bar yle edebî malzemey  günümüze kadar taşıyarak gözler önüne sermey  başarmıştır. 

Kuşkusuz her tezk re yazarının kend ne özgü kanaatler  ve değer yargıları olacaktır. Günümüzde ol-

duğu gibi her biyografi yazarının veya eleştirmen n hemen tamam yle b r yazar veya şa r hakkında 

bütünüyle aynı kanaat ve değerlend rmelerde bulunamayacağı da tab  d r. D ğer taraftan tezk rec lere 

ait bu kanaat ve değerlendirmeler, bir bakıma devrin eleştirmenlerinin Osmanlı şiirine bakış tarzını or-

taya koyar. Kuşkusuz günümüzde d van ş  r  üzer ne yapılacak çalışmalarda da bu görüş ve değerlen-

dirmeler çeşitli açılardan incelenme imkanına sahip olacaktır. 

Edebiyatımızda şuara tezkiresi yazma geleneği, Anadolu‟dan önce Çağatay sahasında başlar. 

XVI. yüzyılda Anadolu‟da yazılan  k nc  tezk re olan Latîfî‟ye gel nceye kadar da  k  tezk re kaleme 

alınır. Bunlardan ilki Ali Şir Nevâyî‟nin yazdığı Mecâl sü‟n-Nefâis, diğeri de Edirneli Sehî Bey‟in 

Heşt-Bihişt adlı eseridir. 

Anadolu sahasının ikinci büyük tezkiresinin yazarı Latifi‟dir.
114

 Latîfî Tezkiresi, Türk edeb ya-

tında Anadolu sahasında Sehî Bey'in Heşt-Bihişt adlı eser nden sonra kaleme alınmış  k nc  tezk re 

olup h cr  953/m.1546 tar h nde tamamlanmış ve devr n pad şahı Kânûnî Sultan Süleyman'a takdim 

edilmiştir. Eser, "Mukaddime", "Üç Fasıl" ve "Hât me" bölümler nden meydana gelm şt r. Tezk rede-

k  toplam şa r sayısı 334'tür. 

Türk Divan nesrinin büyük ustalarından Latîfî, bir divan oluşturacak kadar şiir kaleme aldığı 

halde şairliği ile değil, çok tabii olarak bu tezkiresiyle birlikte gerçekleşen nesir yazarlığı ile tanınmış-

tır. Kendisi, herkesin şiir söylediği devirde inşâya yöneldiğini, bu vadide bir "tarz-ı has" vücûda ge-

tirdiğini söyler. (Canım, 2000, 485-487) 

Küçük yaşta ş  r söylemeye başlayan Latîfî, b zde ş  r üzer ne  lk defa düşünce üretenlerden b ri-

d r. Tezk re önsözünde yazar, divan şiirinin çerçevesini çizerek şiir inceleme metodlarından bahseder. 

                                                           
114 Latîfî 896/m.1491 yılında Kastamonu'da doğmuştur.(Çetin, İpekten, 1986) Asıl adı Abdu llâtiftir. "Hatipzâdeler" diye anılan 

köklu  bir aileye mensuptur. Latîfi'nin ceddi Fatih dönemi şairlerinden Hamdî Çelebi'ye kadar uzanır.(Çetin, s.19) Latîfî, 

Kastamonu'da başladığı ilk öğrenimini yarım bırakarak İstanbul'a gelmiş, kâtip olmuştur. Gördu  ğu  eğitimin su resi ve 

seviyesi hakkında bilgi yoktur. Ancak onun şiir ve inşâ alanında kendini yetiştirdiği, devrin ku ltu ru nu  fazlasıyla aldığı 

bir gerçektir. Bunu, herhalde çocukluktan itibaren içinde bulunduğu sağlam ku ltu r ve edebiyat ortamının eseri olarak 

değerlendirmek gerekir. Çu nku  Latîfî, tezkiresinde şiir ve inşâya ku çu k yaşlardan itibaren "u lfet"i olduğunu, "fazl u 

hu nere" samimi olarak "teveccu h ve rağbeti" bulunduğunu söyler. (Canım, 2000, 484-485) 

Latîfî, kâtiplik mesleğine girdikten sonra, devrin önemli şahsiyetlerinden defterdar İskender Çelebiye "Bahâriyye" kaside-

sini sunmuş, bu kaside vasıtasıyla hem tanınmış hem de karşılık olarak Belgrad imâret kâtipliğine tayin edilmiştir. Uzun 

yıllar Rumeli'de kalan ve imaret kâtipliklerinde bulunan Latîfî, 950/m.1543 yılında elli iki yaşında İstanbul'a dönmu ştu r. 

Ancak bu, Latîfi'nin İstanbul'a ikinci gelişi değildir. "Risâlei Evsâf-ı İstanbul" adlı eserini 929-931/m.1522-1524 yılları ara-

sında yazdığına göre Latîfî, 1543'den daha önce de İstanbul'a gelip gitmiş, kitabının konusunu oluşturacak mekânı ya-

kından tanımıştır. İlk gelişinde kendi ifadesiyle du nya zevkleriyle ibadetler, rindlikle zahidlik arasında bocalayan tec-

ru besiz bir gençtir. Rumeli'de geçirdiği uzun yıllardan sonra İstanbul'a dönen Latîfî, artık olgun bir inşâ ustasıdır. 

Latîfî, ömrünün geri kalan kısmında bir zaman Rodos ve Mısır'da kalmış hayatının son yıllarında İstanbul'a dönmu ş, bir 

ara tekrar Mısır'a gitmiş, oradan Yemen'e geçerken, bindiği geminin batması sonucu 990/m.1582'de boğularak ölmu ştu r. 

(Babinger, 1982).  
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Bu hadise çağı için yeni olduğu kadar önemli bir hadisedir. Latîfî'nin ifadesiyle ş  r; Rabbânî  lham 

rüzgârının esmes yle kalplerden taşan mânâ  nc ler n n lâfız elb ses yle süslenerek takd m ed lmes d r. 

Bu sebeple hükemâ ş  re " lham" şa re de "emîrü'l-kelâm" demişlerdir. 

Zeng n b r edeb yat kültürüne sah p olan Latîfî, şiir tenkidinin tutarlı örneklerini vermiş, dil zev-

kine sahip, cümle yapısı sağlam b r nes r ustasıdır. Necâtî‟n n ş  rde gerçekleşt rd ğ n  Lat f  nes rde 

yapmış, nesri atasözleriyle, deyimlerle işlemiş, kend   fades yle "yen  b r üslûp" meydana get rm ştir. 

Osmanlı şu‟arâ tezkireleri içinde müstesna bir yeri bulunan Latîfî‟nin, Tezkiretü‟ş-Şu‟arâ ve 

Tabsıratü‟n-Nuzamâ adını taşıyan eseri; bugün eldeki bilgilere göre Anadolu sahasında yazılmış ikin-

ci tezkiredir. Daha önce de belirtildiği gibi Anadolu sahasında türün ilk örneği Sehî Bey tarafından 

kaleme alınmıştır. Tezkirelerden edinilen bilgilere göre, tezkire yazarları böyle bir biyografik eser ça-

lışması için şairlerin hayatlarını araştırırken başlıca üç kaynaktan yararlanmışlardır.  

Bu kaynakların birincisi, daha önce bu sahada yazılmış olan tezkireler; ikincisi, tezkireler dışında 

kalan mecmua, divan, risâle ve çeşitli meslek erbâbını bu açıdan inceleyen biyografi çalışmaları ve 

üçüncüsü de; şairlerle ilgili olarak nakledilen rivayetlerdir. 

Genel olarak türleri devam ettirme istek ve geleneği “tezkire” yazarları için de geçerli olacağın-

dan zaman zaman bu çeşit eserler kaleme alınmış, bazen de bunlara zeyller yapılmak suretiyle devam 

ettirilmiştir. Bazan tezkire yazarı istifade ettiği kaynağı özellikle belirtme ihtiyacını hissederken, bazı 

tezkire yazarları da bunu gerekli görmemişlerdir. Bu konuda yararlanılan kaynağın belirtilmemiş ol-

ması, onu hafife almaktan ziyade, müellifin kendi eserini “orijinal gösterme” gibi bir endişeden de 

kaynaklanmış olabilir. Latîfî'de geçerli olan bu durum -hepsi için geçerli olmasa da- diğer tezkireciler 

ve biyografi yazarları için de söz konusudur. Latîfî, eserinin kıymeti konusunda değerlendirmeler ya-

parken bu konuda çok genel ifadelerle de olsa bazı bilgiler nakleder. Örneğin; “Bi-hamdillâh her ne ki 

tahrîr ü te‟lîf itdüm ise makbûl-i halk olup beyne‟n-nâs şüyû u şöhret buldı. Kitâb-ı merkûm (Tezkire. 

r.c.) te'lîfâtdan on ikinci defterümdür ve her biri hâssa-i karîham ve zâde-i tab'umdur. Makbûliyyetine 

bu delâlet ider ki nazar-ı padişâhî birle manzûr oldı ve bir nicesi kitabhâne-i Hümâyûna vâsıl olup sı-

le vü câyizesi hâsıl oldı. Bu kadar tahrîr ü te'lîfde tetebbu‟ u terceme töhmetinden berîyüm. Kelimât-ı 

selefden ve karâyıh-ı halefden nesne ittihâz u iktibas itmedüm disem sözümün eriyüm.” (s.486)
115

 ifa-

delerinde olduğu gibi. 

Latîfî‟nin özellikle bu son cümlesinden sanki kendisinden önce bu sahada yazılmış hiçbir esere 

iltifat edip bakmadığını, onlardan istifade etmediğini çıkarmak mümkündür. Tabii bunun doğruluk de-

recesi tartışmaya açıktır. Fakat bu ifadelerden sonra devam eden satırlarda; “Ammâ tarîk-ı inşânun 

dahî terâkib-i mütûnı metn-i metîn mesâbesinde kemâl-i metânetde ibârât-ı gâmıza ve isti‟ârât-ı 

mu'dıle birle bast olınmışdur. Münşe‟ât-ı Vassâf ve Münşe‟ât-ı Hâce-i Cihân minvâlinde ve misâlü-

hüm hicâb-ı elfâz-ı müşkile ile mahcûb u mestur olmagın.. (s.486)
116

 ifadelerinden de Latifî‟nin o de-

vir için ölçü sayılabilecek bazı münşeat kitaplarını gördüğünü anlamak mümkündür. Bugün itibariyle 

hakkında hiçbir bilgi bulunmayan ve Latifi‟nin; “Ne fâyide ihvân-ı hıkd u hased bu kuvvet ü kudret ki-

şiye dâd-ı Hak ve „atâ-yı Cevâd-ı Mutlak idügin bilmeyüp erbâb-ı taklîd ü ta‟assubdan yakîn on nefer 

kimesne belki ondan da ziyâdedür peyrevlük idüp zu‟m-ı fâsid ve hayâl-i kâsidlerince tezkire yazdılar 

ammâ kendü nüshalarıyla kaldı. Nâdân u dânâdan ne kimse aldı ne satdı. (s.487)
117

 ifadeleriyle varlı-

ğı öğrenilen bu tezkireler hakkında yukarıda naklettiklerimizden daha ayrıntılı hiçbir bilgi yoktur. 

Latîfî, eserinin “Sebeb-i Telif” bölümünde bir yerde; “Fuzalâ-yı selefün mü‟ellefâtın elîf-i cân ve 

musannefâtın enîs-i cinân idinüp …” (s.86)
118

 ifadelerini kullanır. Her ne kadar bu ifade “tezkire” tü-

ründen biyografik bir eseri “doğrudan” işaret etmiyorsa da, şairin bu konuda bazı kaynakları da elinin 
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altında bulundurduğunu göstermektedir. Nitekim aynı bölümün müteakip satırlarında “el altında” tu-

tulan bu eserlerin ne olduğunu, bir şair dostunun elinde iken kendisine gelerek gösterdiğini söyler ve 

açıklar: “Lâbüd ol fâzıl-ı fazîlet-me‟âb elinde bir kitâb-ı belâgat-nisâb vardı açup her fasl-ı bâbından 

bu fakîr ü hakîre hayli hitâb itdi. Meger ol kitâb-ı kirâmî cevâb-ı Gülistân Bahâristân-ı Câmî‟ idi 

efâdallahu nûrahû ve kuddise sırruhû kitâb-ı mezkûrı şeyh-i mezbûr riyâz-ı cinân ve hadâyık-ı rıdvân 

gibi sekiz ravzaya tevzî‟ u taksîm idüp bir ravzasında mahsûs u müstakil efâzıl-ı şu‟arâ-yı Acem 

merâtib ü mekâdirin beyân ve menâkıb u me‟serlerin „ıyân itmiş…” (s.88)
119

 dedikten ve bu eserin 

Molla Câmî‟nin Bahâristân adlı kitabı olduğunu belirttikten sonra sözü bu sahadaki diğer esere getire-

rek şöyle devam eder: “Ve ol nemat u nesak üzre ol şekeristân-ı nazmun tûtî-i şeker-hâyı ve gülistân-ı 

şi‟rün „andelîb-i sühan-serâyı a‟ni Mîr Ali Şîr Nevâyî –Nevverallahu merkadehû ve tâbe meşhedehû- 

kendü lisânı ve Ovuz zebânı üzre Mecâlisü‟n-Nefâyis adlu bir kitâb-ı Nefîs tertîb ü tahrîr idüp şu‟arâ-

yı selef-i Fürsün ba‟zıyle kendü diyârında ve Ovuz rüzgârında vâki‟ olan azîzlerün enfâs-ı nefisesin ol 

kitâba ketb itmekle eser-i vücûdların ihyâ ve nâm u nişânların cihân-ı fânide ibkâ itmiş.. (s.88-89)
120

 

Lâtîfî‟nin buraya kadar söylediklerinden onun Molla Câmî‟nin Bahâristân‟ını ve Ali Şîr 

Nevâyî‟nin Mecâlis‟ün-Nefâyis adlı tezkiresini gördüğünü anlıyoruz. İfadelerden de anlaşılacağı üze-

re, burada Lâtîfî; “Onlardan yararlandım” gibi bir açıklamada bulunmuyor. Hele kendisinden önce bu 

sahada yazılmış daha yakın bir kaynaktan, yani Sehî Bey‟in Heşt-Bihişt adlı eserinden hiç söz etmi-

yor. Lâtîfî‟nin Sehî Tezkiresi‟nden hangi ölçülerde yararlandığı veya yararlanıp yararlanmadığı konu-

su tartışmalara açıktır. 

Genelde tezkirelerin kaynakları arasında ikinci sırada yer aldığını söylediğimiz diğer vesikalar, 

tezkirelerin hemen birçoğunda mevcud olan ve her şairin hayatına dair bilgilerden sonra zikredilen şiir 

örnekleri, yine mecmua ve divanlardan tespit edilen şairlerin şiirleri önemli birer kaynak sayılabilir. 

Özellikle şairlerin divanları, Lâtîfî‟nin de zaman zaman birinci derecede kaynakları arasındadır. Bu 

arada devrin tarihi olaylarını işleyen manzum veya mensur bazı eserlerin de Lâtîfî Tezkiresi‟nin kay-

nakları arasında olması kuvvetle muhtemeldir. Hiç kuşku yok ki diğer tezkireciler gibi Lâtîfî‟nin de 

bu tür kaynaklardan söz etmeyişi ise ilginçtir. Aslında Lâtîfî, isim vermeden genel bir ifadeyle bu tarz 

eserlerden yararlandığını üstü kapalı bir şekilde ifade etmektedir. Tezkire yazarının, önsözdeki; “Bu 

sebîl sebebiyle nâmların ihyâ ve tezekkürlerin bu tezkire ile mûcib-i du‟â kıldum ve bu mukaddime 

minvâlince her birinün tedvîn itdügi te'lifâtı ve tahrîr itdügi eş‟âr u ebyâtı sa'y u taleb ile bir bir bul-

dum ve nice zaman zahmet ü meşakkat idüp cüst ü cûyende ve tek ü pûyende oldum ve zebân-ı Türkîde 

nazm u inşâya müte‟allık ne kadar dîvân u risâle ve makâle varsa hezâr cidd ü ikdâm ve cehd-i ih-

timâm ile tetebbu‟ u tefahhus kıldum ve müddet-i mütemâdî sâlhûrde ve rûzgâr-dîde sühan-şinâs u ef-

sah-ı nâs belîgu'-kelâm u eblagu‟1-enâm azîzlerden isti‟lâm u istifsâr kıldum ve bunca eyyâm u 

hengâmda miyânumdan devât ve begalümden dafter gitmedi. Tâ ki fuzalâ sohbetlerinde ve bülegâ 

cem‟iyyetlerinde mahall ü münasebetle okunan eş‟âr-ı rengîn ve sahâyif-i havâtır-ı ehl-i irfânda yâd-

dâşt olan nazm-ı güzîni mahall ü mevkiinde sebt ü ketb idüp kayd-ı kitâbet ile mahfûz u mazbût olup 

bu cümle mü‟ellefât u musannefâtı cem‟ itdükde her birinün hûb matla‟larından ve mergûb mak-

ta‟larından ve makbûl-i tıbâ‟ rengîn mesnevilerinden ve lâyık-ı istimâ‟ olan ebyât-ı ma‟nevîlerinden 

ve müfîd müfredlerinden ve nâfi‟ rubâ‟ileriyle nâzük mutâyebelerinden ... tezkireye tahrîr ü tastîr idüp 

derc itdüm. Tâ kim bu metâli'a mütâla'a kılanlar kelâmun kemiyyetinden mütekellimün keyfiyyetin 

ma‟lûm idinüp kâlden kâyile intikâl ve fi‟lden fâ‟ili istidlâl ideler zîrâ her sühan-verün mikdarı mak-

durından ma‟lum ve girdârı güftârından mefhûmdur.” (s.105-106)
121

 sözleri bunun açık ifadesidir. 

Özellikle son cümlesi, çağdaş eleştirinin de esas aldığı “eserden yazarına gitme” ilkesinden başka bir 

şey değildir. Metin incelemelerinin en sağlıklı yolu kabul edilen bu usûlü, asırlar önce Lâtîfî, adetâ 
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“tenkid böyle yapılır” dercesine ortaya koymuştur. Kuşkusuz objektif değerlendirmeden sapmadan, 

ortada olanı, yani yazarı değil eserini yorumlamak en isabetli eleştiri yöntemi olacaktır. 

Son olarak, tezkirenin kaynakları arasında zikredilebilecek olan, bu şairlerin hayatlarına dair ge-

rek yazılı kaynaklarda ve gerekse dilden dile dolaşarak nakledilen rivayetlerdir. Özellikle İstanbul, 

Bursa, Edirne, Üsküp, Bağdat gibi Osmanlı kültür coğrafyası içinde hayli müstesna yeri bulunan ve 

oluşturduğu “edebi mahfeller"le şairleri Osmanlı ülkesinin dört bir yanından kendine çeken bu mer-

kezlerde kurulan şiir meclisleri bu tür rivayetlerin, sözlü kültürün menbaı durumunda idi. Genellikle 

şairlerin ve gönül erbabı kişilerin oluşturdukları bu yârân meclislerinde özel sohbetlerde şairler, kitap-

larda bulamadıkları birçok bilgiyi buralardan temin etmekte idiler. Hemen birçok yazarda görülen 

“mesmû‟dur ki” veya “mesmû‟umdur ki”, “rivâyet edilir ki”, “naklederler ki” şeklindeki takdimlerden 

sonra anlatılanlar bu tür meclislerden geriye kalanlardır. Bunlar çoğu zaman çağının, örf, adet, gele-

nek ve görenekleri yanında birtakım değer hükümleri ile zevk, eğlence ve ahlâk anlayışını da ortaya 

koymakta ve bu yönüyle de gelecek nesillere taşınma özelliğini içerisinde barındırmakta idi. Bu ba-

kımdan Lâtîfî 'nin de zaman zaman bazı şairler için kullandığı bu tür ifadeler, tezkire yazarının söz 

konusu kaynaktan da azami ölçüde yararlandığını göstermektedir. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; Lâtîfî, bütün bu kaynaklardan az veya çok istifade ettiği, ya-

rarlandığı halde açık bir şekilde "şu kaynaktan yararlandım" biçiminde bir ifade kullanmamakta ve 

ancak birtakım genel ifadelerle, bu kaynaklara işaret etmek sûretiyle bilgiler vermektedir. 
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HASAN ÇELEBĠ TEZKĠRESĠ‟NĠN KAYNAKLARI 
Aysun Sungurhan


 

 

GĠRĠġ 

Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiresi veya Tezkiretü‟ş-şu‟arâ, Anadolu sahasının beşinci tezkiresi 

olarak Kınalızâde Hasan Çelebi (ö. 1604) tarafından H. 994/M. 1586 yılında kaleme alınmıştır (Sun-

gurhan Eyduran, 1999: I/35). Tezkire, bir mukaddime ve sultan şairler, şehzade şairler, asıl şairler ol-

mak üzere üç fasıl hâlinde düzenlenmiştir. Birinci ve ikinci bölümde yer alan padişah ve şehzadeler 

kronolojik, üçüncü bölümdeki şairler ise alfabetik sıralanmıştır (Sungurhan Eyduran, 1999: I/36). Ha-

san Çelebi, şair biyografilerini yazarken diğer tezkire yazarları gibi bazen faydalandığı kaynakları zik-

retmekle birlikte geleneğe bağlı kalarak belirtmediği de olmuştur. Bu durum Hasan Çelebi‟nin bir ku-

suru olarak değerlendirilmemelidir. Eski yazarların çoğunun, kaynak gösterdikleri takdirde âlimlikle-

rine gölge düşeceği endişesine kapılarak böyle davranmayı uygun gördükleri düşünülmektedir.  

 

Hasan Çelebi Tezkiresi‟nin Kaynakları 

Hasan Çelebi, eserini yazarken bazı tarih ve biyografi ile ilgili eserleri görmüş; bunları kaynak 

olarak kullanırken adlarını bazen açıkça anmış; bazen de verilen bilgileri tenkit ederek belgeler ile dü-

zeltme yoluna gitmiştir. Bu tutum Hasan Çelebi‟nin kendisinden önce yazılmış eserlere eleştirel yak-

laştığını göstermesi bakımından önemlidir. Hasan Çelebi‟nin kaynak olarak kullandığı eserlerin ba-

şında Şakâ‟ik gelmektedir. O, biyografisini yazdığı şairin tercemesi herkes tarafından bilinen ve meş-

hur olan Şakâ`ik‟ta var ise bunu dile getirerek fazla söze gerek olmadığını “Çünki ahval-i favl u ke-

mali kitab-ı Şaka`ikda mestur ve kitab-ı mezbur mihr ü mahabbet gibi beyne‟l-cumhur meZkur u 

meşhurdur. Tafsil-i hal-i ferHunde-me`ali kitab-ı Şaka`ikda mestur u meZkur Mevlana-yı mezburun 

evsaf-ı kemali gibi beyne‟l-cumhur gayetle meşhur oldugı cihetden eş%arların iş%ar itmek semtine ki 

maksud-ı külli ve meram-ı aslidür himmet olınup ol kalem-rev canibine teşhid-i hudud-ı %azimet kı-

lındı.” gibi ifadelerle dile getirmiştir (Sungurhan Eyduran, 1999: I/70). Tezkire‟de Şakâ‟ik, Câmî, 

Hızr Beg Çelebi, Hayâlî Çelebi, İzârî, Gamî ve Nihânî‟nin biyografilerinde bu şekilde kaynak olarak 

anılmaktadır. Hayâlî-i Diger‟in babası tanıtılırken de Şakâ`ik yine kaynak gösterilmekte ve “Merhum 

u magfur favıl-ı devran meşhur-ı cihan olup Şaka`ikda ahvali mestur olan Mevlana %Abdü‟l-

kerimün oglıdur” (Sungurhan Eyduran, 1999: I/71) ifadesi kullanılmaktadır. 

Monlâ İdris‟in Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eseri, Tezkire‟de Hâtemî‟nin soyu hakkında bilgi veri-

lirken “Monla İdris TevariH-i Al-i %Ocmanda tahkik ü beyan itdügi üzre nesebi meşhur-ı afak mak-
bul-ı xavret-i Xallak ŞeyH Ebu İshak-ı Kaziruniye müntemi vü müntehi olur” ve Sâfî‟nin Sultan 

Bâyezîd Han dönemi şairlerinden olduğu belirtilirken “Monla İdris TevariH-i Al-i %Ocmanda vüzera-

yı Sultan Bayezid Xan silkinde yazup susen-i deh-zeban gibi medh ile ratbü‟l-lisan olmışdur” (Sun-

gurhan Eyduran, 1999: I/71) şeklinde kaynak olarak geçmektedir. Hasan Çelebi, Tevârîh-i Âl-i 

Osmân‟da Necâtî‟den övgüyle söz edildiğini kaydettikten sonra “ta%rif ü tavsifinde irad itdügi ebyat-ı 

letafet-simatdandur” (Sungurhan Eyduran, 1999: I/71) diyerek örnek beyitleri sıralamaktadır. 

Alî Şîr Nevâ‟î‟nin Mecâlisü‟n-nefâ‟is‟inin Hasan Çelebi‟ye kaynaklık edişi, Basîrî‟nin biyografi-

sinde “Neva`i mezburı Mecalisü‟n-nefa`is adlu kitabında irad itmişdür” (Sungurhan Eyduran, 1999: 

I/71) ifadesiyle söz konusudur. Sa‟yî‟nin Farsça bir kasidesinin İshâk Çelebi‟nin Selîm-nâme adlı ese-
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rinde kayıtlı olduğu da “4ıfat-ı keştide Farisi bir kaside-i beligası vardur. İshak Çelebi Selim-

namesinde yazmışdur” (Sungurhan Eyduran, 1999: I/71) şeklinde söylenmektedir. 

Hasan Çelebi, bazı şair biyografilerini yazarken Latîfî Tezkiresi ile Âşık Çelebi Tezkiresi‟nden 

faydalandığını açıkça dile getirmektedir. Tezkire‟de Latîfî‟nin kaynak olarak kullanılması çoğunlukla 

Kastamonulu şairlerin “Latifi kavli üzre Kastamonıdandur; Latifi kavli üzre kendi vatanı olan şehr-i 

Kastamonıdandur” (Sungurhan Eyduran, 1999: I/71) ifadesinde olduğu gibi daha çok memleket tak-

dimlerinde biraz da tezyif amaçlıdır. Hasan Çelebi eserinde, Harîrî, Dâ‟î, Şânî (5), Za‟îfî (2), Andelîbî 

ve Nûrî‟nin memleketini Latîfî Tezkiresi‟ne dayandırarak yukarıdaki ifade kalıpları ile vermektedir. 

Sun‟î‟nin Kastamonulu oluşu ve lakabı da “Latifi kavli üzre Kastamonıdan bedidar olmış Necati 
4un'%isi dimekle iştihar bulmışdur” (Sungurhan Eyduran, 1999: I/72) şeklinde Latîfî kaynak gösterile-

rek sunulmaktadır. Tezkire‟de Latîfî Tezkiresi, on iki şair için kaynak durumundadır. 

Hasan Çelebi, Latîfî ve Âşık Çelebi Tezkiresi‟nde eğer bir şair hakkında farklı bilgiler mevcutsa, 

çoğunlukla fikir beyan etmeden; onlarda geçtiği şekliyle aynen aktarmayı tercih etmiştir. Bu uygula-

mayla Zeyneb Hatun‟un memleketi ve babası, Tâli‟î ile Askerî‟nin memleketi belirtilirken karşılaşıl-

maktadır (Sungurhan Eyduran, 1999: I/72).
122

 Latîfî Tezkiresi, Işkî ve Nihânî‟nin verilen örnek şiirleri 

için de kaynak durumundadır (Sungurhan Eyduran, 1999: I/72).
123

 

Âşık Çelebi‟nin Meşâ‟irü‟ş-şu‟arâ adlı eseri, Tezkire‟de on ayrı şairde “Biraderi %Aşık Çelebi 

TeZkiresinde bu şi%rini yazmışdur; Merhum %Aşık Çelebi bu gazel-i meşhurı anundur dimişdür” (Sun-

gurhan Eyduran, 1999: I/72) gibi ifadelerle örnek şiirlerin başında kaynak olarak anılmaktadır. Bu tarz 

faydalanma Hâkî-i Diger (2), Hatmî, Seyfî ve Arşî‟nin biyografisinde vardır. Ayrıca Âşık Çelebi Tez-

kiresi, şairlerin sosyal taraflarını belirten bilgilerle de Hasan Çelebi Tezkiresi‟ne kaynaklık etmiştir. 

Bu durum Zâtî ile Garâmî‟nin biyografisinde söz konududur (Sungurhan Eyduran, 1999: I/73)
124

. Ha-

san Çelebi, Âşık Çelebi‟nin asıl adını ve doğumunu yazarken Meşâ‟irü‟ş-şu‟arâ‟ya başvurduğunu da 

bizzat dile getirmektedir (Sungurhan Eyduran, 1999: I/74).
125

  

                                                           
122  Zeyneb Xatun: Latifi Kastamonı-namesinde Kastamonı diyarındandur bir merd-i hünerverün duHter-i sa%d-aHteridür dimişdür. 

Lakin %Aşık Çelebi Amasiyyalı bir kadinun kızıdur dimişdür. 

Tali%i: ...aftab-ı belagat-meşhunı Latifi kavli üzre Kastamonıdandur. Lakin merhum %Aşık Çelebi galiba Ma%nisadandur dimişdür. 

Askeri: Serdar-ı vücud-ı miknet-medarı %asakir-i cevarih ü a%vası ile Latifi kavli üzre şehr-i Edirneden Huruc idüp ol Hıtta-i 

mes%uddan %alem-i vücuda vüluc itmişdür. Lakin %Aşık Çelebi galiba Yenice-i Vardardandur dimişdür. 
123  Işki: Latifi TeZkiresinde bu matla%ı yazmışdur. 

  Bir gün sanema yüregümi yaram elünden 

  Ta kim göresin niçe durur yarüm elünden 

 Nihani: Ve bu şi%r-i meşhur daHı ana isnad olınur. 

  Laleler çıkdı kızıl tac ile şahiler gibi  

  Çekdi susen Hançerin sünni sipahiler gibi 

 

  Rafividür lale tacın bade vir ya Rab diyü 

  Yasemenler xakka yüz tutmış İlahiler gibi 

 

  Ey Nihani çar-yarı sev Mehemmed %ışkına 

  Bayezidi-meşreb ol olma tebahiler gibi 

 Latifi TeZkiresinde dimişdür ki maHlas-ı gazel-i mezburda Mehemmed ü Bayezid meZkur olup lafz-ı selim-i aşina vü %ibaret-i 

Nihani bi-gane olması taglit ü tahrif-i Halka bahane olmagla gazel-i mezbur merhum Sultan Selim Xana isnad olınur. 
124  Zati: %Aşık Çelebi kendüden a%la şi%rinüz kangısıdur didükde bu matla%ı okudı diyü hikayet ider. 

 Şi%r : Düşdüm nişan-ı pay-ı seg-i dil-ber üstine 

  Ol gonçe gördi didi yüzün güller üstine 

 Garami: Merhum %Aşık Çelebi TeZkiresinde hikayet ider ki merhum altmış yaşına dek da%va-yı siyadet itmemişken ba%dehu gon-

çe-i gülzar gibi başına sebz-destar sarındukda bir meclisde rast gelüp suret-i siyadetünüz ka`ime-i şecerede cabite ve ezhar-ı şe-

rafetünüz bustan-ı Haşimiyyede nabite oldugın galiba kuvvet-i remlle bildünüz didükde beyav-ı ruyına humret-i Hacel %arıv 

olup nice idelüm sebakü‟s-seyfü‟l-%aZel ma%nasını izhar itmişdür. 
125  ...kendü TeZkiretü‟ş-şu%arasında ceddi Seyyid Natta%un tercemesinde dimişdür ki bu fakirün ki namı Pir Mehemmeddür viladeti-

ne Feyv-i İlah tariH dinmişdür ve Zikr olınan TeZkiretü‟ş-şu%aranun dibacesinde dimişdür 

 Beyt : Togaldan vasfı ismine muvafık 
  Güzeller mübtelası ya%ni %Aşık 
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Hasan Çelebi‟nin dönem kaynaklarına eleştirel yaklaştığı; hatalı veya yanlış gördüğü bilgileri 

belgelerle düzeltme yoluna gittiği de olmuştur. Hasan Çelebi, Latîfî‟yi çoğunlukla şairler üzerine yap-

tığı değerlendirmeler bakımından eleştiriye tabi tutmuştur. Edebî görüş farklılığından ileri gelen bu 

tarz eleştirilere Râyî, Şemsî (3), Şehdî, Za‟îfî (2), Tâlibî ve Fânî‟nin biyografisinde rastlanmaktadır 

(Sungurhan Eyduran, 1999: I/74).
126

 Hasan Çelebi, Latîfî‟nin Şâhî‟yi medh etmesiyle birlikte çok da-

ha fazla övmesi gerektiği üzerinde durmakta; Akşehirli Gubârî‟nin Larendeli gösterilmesini de doğru 

bulmamaktadır. Hasan Çelebi, Figânî‟nin biyografisini yazarken onun gençlik yıllarında Hüseynî 

mahlası ile şiir söylediğini; ancak Latîfî‟nin Figânî‟nin bu mahlas ile yazdığı bir gazeli Hüseynî adın-

da bir başka şaire isnat ettiğini “Eva`il-i halinde xüseyni taHallus itmekle Latifi gazel-i mezburı 

xüseyni nam şa%ire isnad itmişdür”, Hüseynî‟nin biyografisinde de Figânî‟nin meşhur bir gazelinin 

Hüseynî‟ye aitmiş gibi verildiğini “Yolına can virmege can viren %uşşakından olan şu%araya Hod-

tekellüf yok diyü bi-tekellüf şi%rlerini benümdür diyü okurdı. xatta Latifi bu ma%naya vakıf ve bu ka-

viyyeye %arif olmadugından Figaninün bu gazel-i meşhurını ana isnad itmişdür” (Sungurhan Eydu-

ran, 1999: I/75) şeklinde açıklamaktadır. Hasan Çelebi‟nin, Latîfî ve Âşık Çelebi tarafından Sâkî‟nin 

diye gösterilen bir gazelin gerçekten ona ait olup olmadığına dair ciddî endişeleri vardır (Sungurhan 

Eyduran, 1999: I/75).
127

 Hasan Çelebi‟nin Latîfî ve Âşık Çelebi‟yi ortak eleştirdiği bir diğer nokta 

Mu‟îdî‟nin mahlas alma sebebi ile ilgilidir. Hasan Çelebi, bu konuya babasının belgelerine dayanarak 

açıklık getirmeye çalışmıştır (Sungurhan Eyduran, 1999: I/775).
128

 

Hasan Çelebi, eserinde Âşık Çelebi‟yi (Latîfî ile ortak verdikleri bilgi yanlışlıkları dahil) yedi 

şair ile ilgili verdiği bilgilerden dolayı eleştirmektedir. Hasan Çelebi‟ye göre Âşık Çelebi Tezkire-

si‟nde Hüseynî‟nin diye verilen şiir Zâtî‟ye; Sa‟dî (2)‟nin diye yazılan iki beyit müftü Sa‟dî Çele-

bi‟ye; Şâmî‟nin bir beyti Kâtibî‟ye aittir; Hıfzî‟nin bir matlası da yanlış yazılmıştır (Sungurhan Eydu-

ran, 1999: I/76).
129

 Ayrıca Hasan Çelebi‟ye göre Âşık Çelebi‟nin Sihrî‟yi fazla övmesi de doğru de-

ğildir (Sungurhan Eyduran, 1999: II/470).
130

 

                                                           
126  Rayi: Latifi meZkurı nefis kelimata kadirdür diyü medh eylemişdür. Lakin Halk içinde iştiharı yokdur, Latifi %ilm-i edvarda ma-

haret ve fenn-i nazm-ı abdarda kudreti vardur diyü medh-i bi-şümar itmişdür, Egerçi Latifi halavet-i eş%ar ve leZZet-i şehd-i güf-

tarını ta%rif-i bi-şümar idüp helva-yı eş%arını ögüp satmışdur. Lakin... hergiz halavet-i eş%arını bir ehad Zevk idüp tutmamışdur. 
127  Latifi medhinde ıtra idüp sak-ı medh ü cenasına ıtnab-ı makal ile HalHal kılup bu gazel-i meşhur u mergubı ana mensub itmiş-

dür... %Aşık Çelebi daHı TeZkiresinde gazel-i mezburı ana isnad idüp egerçi Merhaba Efendi merhumdan nakl ile müdde%asına 

sened getürmişdür. Lakin Balinün bu gazel-i meşhurını daHı ana isnad itmekle da%vasına şübhe irac u irad eylemişdür. Ol gazel 

budur. 

 Şi%r  : Bagun güli vü sünbüli serv ü benefşesi 

  Yari gelür diyü kodılar gözci nergisi 

Gazel-i mezbur Balinün idügi mütevatir ü meşhurdur. 
128  Latifi TeZkiresinde Müfti %Ali Çelebinün mu%idi olmak takribiyle maHlas-ı mezbur ile müteHallas ve nam-ı mezbur ile müteHas-

sas olmışdur diyüp merhum %Aşık Çelebi babası mu%id olmagla taHallus idinmişdür dimişdür. Lakin zübde-i efavıl-ı duhur ve nu-

kave-i emacil-i sudur mukteda vü mukalled-i cumhur-ı kaşif-i haka`ıkü‟l-umur malik-i rikabü‟l-manzum ve‟l-mencur... Va-
lid-i merhum u magfurun Hatt-ı şerifi ile muharrer ü mesturdur ki mezburun babası Mu%idzade dimekle meşhurdur. Sultan Ba-
yezid devrinde geçmiş müderrislerden imiş. xaşiye-i Tecride haşiye yazmışdur. O nisbetle kendüye Mu%id maHlas itmişdür. 

Müfti %Ali Çelebiye mu%id olmış zann eylemezen dimişdür. 
129  %Aşık Çelebi TeZkiresinde bu matla%ın yazmışdur. 

  Sinende tügme-zer ey dil-ber-i semen-ber  

  Ay idügine karşu tan yıldızına benzer 

 Lakin ba%v-ı %udul u cikatdan istima% itdügimüz üzre xıfzinün beyti budur. 

 Beyt  : Bir tügme pirehenden olmış yakanda zahir 

  Ey meh sabaha karşu tan yıldızına benzer 

Fakir aydırın ashab-ı %akl u nehy ve ule‟l-fehm ve‟l-hicaya maHfi degüldür ki mezbur beyt matla%-ı meZkurdan bi-hasbi‟l-ma%na 

ercah u evla idügi ruşen ü hüveydadur. 
130  %Aşık Çelebi TeZkiresinde bu matla%ın yazmışdur. 

  Sinende tügme-zer ey dil-ber-i semen-ber  

  Ay idügine karşu tan yıldızına benzer 

 Lakin ba%v-ı %udul u cikatdan istima% itdügimüz üzre xıfzinün beyti budur. 

 Beyt  : Bir tügme pirehenden olmış yakanda zahir 

  Ey meh sabaha karşu tan yıldızına benzer 
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Hasan Çelebi‟nin faydalandığı kaynakların adlarını anmadığı da olmuştur. Bu durum hal tercü-

melerindeki biyografilerin karşılaştırılması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki biyografi mu-

kayeselerinden Hasan Çelebi‟nin kaynak göstermediği hâlde Şakâ`ik başta olmak üzere Sehî, Latîfî, 

Ahdî ve Âşık Çelebi Tezkiresi‟nden yararlandığı açıkça görülmektedir:
131

 

 

Hasan Çelebi Tezkiresi 

Ahmed Paşa 

Şu%ara-yı Rumun mukaddem ü pişvası bu ta`ife-i %aliyyenün mukalled ü muktedası ser-defter-i as-
hab-ı fesahat ve mihter-i mülket-i bera%at bülega-yı Rumun merd-i diliri ve ekalim-i belagatun emir ü 

veziridür ki
 
Veliyü‟d-dinoglı dimekle ma%ruf ve aba vü ecdadı favl u reşad ve salah u sedad ile mev-

sufdur. Babası sabıka Sultan Murada kavi%asker olmışdur. Mürebbi-i %ulema vü ehl-i %irfan olan Hakan-

ı firdevs-mekan şehenşah-ı mü`eyyed Sultan Mehemmed mezburun nihal-i kabiliyetini cuybar-ı terbi-

yet ile sirab ve gülşen-i cinanın enhar-ı ihsan-ı firavan ile ser-sebz ü şadab itmekle nihayet-i medaric-

i belagata irtika ve gayet-i me%aric-i ehliyyete i%tila idüp velvele-i kus-ı iştiharı zemin ü zemanı pür-

sada ve avaze-i şöhret-i i%tibarı kımme-i cümle-i cihanı pür-nale vü gavga eyledi. Sultan Mehemmede 

Hace oldukdan sonra vezir-i a%zam ve müdebbir-i umur-ı cümle-i %alem olmışdur. xakka ki eş%ar-ı dürer-

barı rasin ü muhkem ve mühendisan-ı kasr-ı belagat yanında bi-kusur u müsellem şi%r-i Türkiye halet ü 

nezaketi evvel bu virdügiçün üstad-ı mukaddem olup Hil%at-ı safa Hilkat-makali el-favlü‟l-mütekaddim-

tırazı ile mutarraz u mu%allemdür... Ahmed Paşa vezir-i a%zam iken ba%v-ı ashab-ı bugv u sitem iç oglan-

larından
 
birisine %ışk u mahabbet itmişdür diyü bu ma%na-yı Hıyanet ile cenab-ı padşaha gamz u gıybet 

iderler. AHir sultan-ı nüktedan anı tecrübe vü imtihan içün henüz germabe-i %ışkında suzan ve zülf-i 

pür-çin ü kakül-i müşgin gamıyla derhem ü perişan iken ol cevan-ı perişan ile anı hammama komaga 

ferman ider ve sevda-yı %ışkın faş itmegiçün dil-ber-i sim-endamun zülfini tiraş itdürüp Haste-i derd-i 

%ışk-ı canan ve şikeste-I marav-ı hicran olan Ahmed-i bi-cana ol tabib-i dil ü can ile ab-ı kevcerden 

Huşter şerbet-i can-perver irsal ider. Ahmed Paşa daHı ol habib-i %isa-Hasletün şerbetin içdükde ve key-

fiyet-i bade-i %ışkından mest olup geçdükde bedihe bu beyti dir. 

Beyt:  

 Zülfin gidermiş ol sanem kafir komaz henüz 

 Zünnarını kesmiş veli daHı müselman olmamış 

Padşah-ı gayur Husus-ı mezburdan dilgir ü rencur ve nihayetde bi-huvur olup Ahmed Paşayı 

niyyet-i katl ile kapucılar odasında habs ider. Ahmed Paşa daHı habsde iken kerem kasidesin diyüp 

günahına ikrar ve cürm ü %isyanından istigfar idicek padşah-ı kamkar ve şehr-yar-ı sipihr-iktidar 

ve‟l-kazımine‟l-gayza ve‟l-%afine %ani‟n-nasi kelam-ı ferHunde-peyama iktida ve bu Hulk-ı cemilde 

eslaf-ı kibar ve selatin-I namdar iktifa itmekle cürm ü günahını %afv ve ab-ı lutf-ı bi-hisabla nukuş-ı 

cürm ü %isyanını mahv idüp Burusada otuz akçe ile tevliyet-i Sultan Orhanı ihsan ider... EvaHir-i 

%ömrinde Burusada sancakbegi iken Muradiyye cami%inün muhaZisinde bir medrese-i şerife bina ey-

lemişdür. Türbe-i %alisi daHı ol makama muttasıl ü mütevalidür. Efavıl-ı ruzgar ve emacil-I namdar-

dan bi-şümar kimesneler ol medrese-i sa%adet-medar u favilet-karara müderris olup valid-i firdevs-

mekan daHı ol makamda ifade-i favl u %irfan itmişlerdür -Bi-hamdi‟llahi Te%ala ve minhu‟l-leZi teva-
la-. Bu fakir-i kalilü‟l-beva%a ve %adimü‟l-istita%a daHı ifade vü ta%lim ve iblag u tefhim Hidmetine ve 

ol medrese-i seniyye ve buk%a-i %aliyyede müderris olmak devletine vasıl u na`il olmışdur. Merhum-ı 

merkumun türbesinde Eflatun oglına mensub bu ebyat-ı belagat-üslub muharrer ü mektubdur. 

Nazm: 

 HaZihi mişkatü envarün lemen 

 %Addetü‟r-rahmanı min memduhihi 

                                                                                                                                                                            
Fakir aydırın ashab-ı %akl u nehy ve ule‟l-fehm ve‟l-hicaya maHfi degüldür ki mezbur beyt matla%-ı meZkurdan bi-hasbi‟l-ma%na 

ercah u evla idügi ruşen ü hüveydadur. 
131  Şakâ`ik‟taki biyografilerin uzun olmasından dolayı karşılaştırmaya sadece benzerlik ihtiva eden kısımlar esas alınmıştır. 
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 Ferre min ednasi telkü‟d-dare iZ 
 Rahe müştakan ila-sübbuhihi 

 

 Kale ruhü‟l-kuds fi tariHe 

 İnne fi‟l-cennati me`va-ruhihi (902) 

 

Çünki eş%ar-ı belagat-şi%arı efvah-ı ashab-ı belagatda meşhur ve ebyat-ı metanet-dicarı sudur-ı 

erbab-ı fesahatda mesturdur. irad u ikcara ihtiyac yokdur. Lakin teyemmünen bir iki eş%arıyle iktifa 

vü iHtisar olındı. 

Şi%r: 

 Çin-i zülfün miske benzetdüm Hıtasın bilmedüm 

 Key perişan söyledüm bu yüz karasın bilmedüm 

 

(Diger): 

 Cana kalmaz buse-i la%l-i leb-i yar isteyen 

 Baş virür buy-ı ser-i zülf-i siyehkar isteyen 

 

 Kuyını görmekle dilden sakin olmaz şevk-i yar  

 Kani% olmaz cennet-i firdevse didar isteyen 

 

Ve lehu: 

 Müşkil budur ki her kime kim halüm aglasam 

 %Işkun yolında ol daHı benden beter çıkar 

 

 Ahmed %aceb mi cennet-i kuyından olsa dur 

 Bilmezlik ile adem elinden neler çıkar 

 

(Diger): 

 Ol sanem kim Leyli-i zülfin girihgir eylemiş 

 Rahm idüp Mecnunına tedbir-i zencir eylemiş 

 
 xak liva-yı %ışkını subh-ı ezelden Ahmedün  

 Mihr-i hüsnün gibi ey meh asümangir eylemiş 

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/77)  

 

ġakâ`ik 

Mevlana Ahmed Paşa bin Mevlana Veliyü‟d-din xüseyni 
Zemanesinde olan %ulemadan kıra`at u diraset idüp tevatür-i füyuvat-ı ilahiyye ve tekacür-i fütu-

hat-ı gayr-ı mütenahiye sebebiyle %alem-i %ilm ü favileti... evcat-ı derecat-ı %aliyye nasb idi. Bu da%iyye 

ile mahmiye-i Burusada merhum Sultan Murad Xan-ı Gazi xavretlerinün medresesinde müderris olup 

tatallub-ı mezid-i eştat esbab-ı favl u kemal eyleyenlere Hutut-ı bi-nihaye ifava eyledi. Medrese-i mez-
kureden mahmiye-i Edirneye kadi olup sa`ir-i era`ik-nişinan-ı kava gibi mikrav-ı kava ile kesüp 

biçmede iken merhum Sultan Mehemmed Xan-ı Gazi xavretleri ol favılı kavi%asker eyleyüp sadr-ı sa-

daretde iclas eyledi... 3at-ı şerif-i şeref-ayatı hilye-i celiyye ekarim-i mekarim-i hamide ile piraste vü 

araste olmagın Sultan Mehemmed xan-ı Gazi xavretleri anı kendüye Hace idindi. Ol süHan-aferin ü 

zeban-aver ve behiyye-i kuy u zerafet-güster Han-ı kelimatına nemekdan-ı melahatden çaşni virüp 

musahabet ecnasında nevadir-i meliha ibda% ü iHtira% eylemegin padşahun gönline girüp kendüye ma-

habbet itdürmiş idi. Musahabet-i ruh-baHşda Zevk-i %azim ve Hatt-ı cesim olup sohbeti hayat-efzay ve 
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kelimatı ruh-baHşay olmagın Padşah xavretleri anun sohbet-i şirin ü musahabet-i nemekinine firifte 

olmış idi. İki tarafdan bile kase-i derunları biribirinün Han-ı mahabbetleri ile tolmış idi. Ol süHan-

şinasun lisanından tara`if-i zera`if ü leta`if-i nadire sadır olmagın padşah-ı %alem-penah xavretleri 

harem-i Hurrem-İrem mahremlerine idHal idüp bir an ve bir lahza musahabetden dur u mehcur itmez 

idi... Ol favıl-ı favilet-piray vüfur-ı ray-ı nik-nümay ile mevsuf u ma%ruf olup ol serv-i ser-firaza isti-

kamet-i tab% olmagın elf-mical ser-i ashab-ı iclal ü ikbal ve dürretü‟t-tac erbab-ı cah u celal eyledi. Ol 

ser-firaz lazımü‟t-tevkiri padşah-ı sa%adet-masir ü zir idinüp hall ü %akd umur-ı cumhur-ı saltanatı ana 

tefviv ü taklid eylemiş iken... ser-rişte-i %alaka-i mahabbet elden çıkmagın habl-i metin vezaret-i kat% olı-

nup %azl olındı. Bu vaki%anun %akabinde akall-i mine‟l-kalil vazife ile OrHan ve Muradiyye tevliyeti viri-

lüp ba%v-ı menasıb-ı na-hemvar taklid olındukdan sonra Tire ve Engürüs ve Burusa sancagı tefviv olı-

nup livay-ı valay mesalih-i %alemiyan duş-ı zimmetinde mevvu% u mahmul oldı. Hicret-i nebeviyyeden 

tokuz yüz iki senesinde Sultan Bayezid Xan-ı Gazi xavretlerinün zeman-ı devletinde mahmiye-i Buru-

sada mir-liva iken vefat idüp rayet-i hayat ve %alem-i %ömri ser-nigun oldı. Mahrusa-i meZkurede bina 

itdügi medresenün kurbında defn olınup anun kabri üzre bir kubbe-i felek-esas ve gerdun-mesas te`sis 

ü tarsis olındı. Mahkeme-i Burusada na`ib ü katib olan Eflatun oglı Mehemmed nam kimesne ana ta-
riH diyüp ol kubbenün kitabe-i bab-ı felek-ayanide cebt eyledi. 

TariH: 

 HaZihi mişkatü envarün lemen 

 %Addetü‟r-rahmanı min memduhihi 

 

 Ferre min ednasi telkü‟d-dare iZ 
 Rahe müştakan ila-sübbuhihi 

 

 Kale ruhü‟l-kuds fi tariHe 

 İnne fi‟l-cennati me`va-ruhihi  

 

Ba%vı kimesneler merhum Ahmed Paş içün dil-bere meyl-i töhmet idüp ol Hususda mütemahhıv 

diyü isnad iderler idi. Lakin mü`ellif-i Şaka`ikun pederi Mevlana Xacezadeden nakl eyledi ki mer-

hum Ahmed Paşa ile bir gün mahrusa-i Edirnede ata binüp şehrün etraf u eknafını geşt ü güZar ider 

iken ecna-yı musahabetde cema%atun leZZetinden su`al idüp Halk-ı %alemden niçe ademden sordum 

hiç bir kimesne bunı bana ta%rif ü tefhim itmege kadir olmadı. Amma sen bir favıl u kamil kimesne-

sin senün bunı ta%birinde kudretün mukarrerdür. Bana bunı ta%rif eylenüz didükde Mevlana Xacezade 

Efendi bu Husus-ı Zevkiyyatdandur bu lisanla ta%bir olınmaz keyfiyyatdandur ben bunı nice ta%bir ey-

leyeyin didi. Ahmed Paşa xavretleri bu kelama inkar idüp cima%un Zevki lisanla ta%bir olınmaga ka-
bil olmadugını redd eyledi... Bu birkaç metali%-i i%caz anun eş%arındandur.  

Matla%:  
 Çin-i zülfün miske benzetdüm Hıtasın bilmedüm 

 Key perişan söyledüm bu yüz karasın bilmedüm 

 

Matla%: 
 Cana kalmaz buse-i la%l-i leb-i yar isteyen 

 Can virür bu yolda bir zülf-i siyehkar isteyen 

 

Mervidür ki merhum Sultan Mehemmed Xan-ı Gazi xavretleri kendünün Havass-ı gılaman 

gılman-ı nihadından birisine vezir-i müşarün-ileyhün %alakasını tecrübe idüp anun evva%ıyla takayyü-

dini mukarrer bildükde ol Yusuf-cemali zindan-ı cerr ü kahra idHal idüp kayd ü bend ile habs eyleyi-

cek vezir-i müşarün-ileyhi mahalle-i muvafık bu ruba%iyi fi‟l-hal inşa eyledi... 

    (Özcan, 1989: 1/217) 
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Hasan Çelebi Tezkiresi  

Nizami 
...Selatin-i Al-i %Ocman içre ser-i %alem rayet-i bedi%ü‟l-ayeti gibi ser-amed olan fatih-i Kostanti-

niyye merhum Sultan Mehemmed mezburun evsaf u ahvalini istima% idüp huvurına da%vet itmiş idi. 

Yolda gelürken da%vet-i padşah-ı Zü‟l-celale icabet idüp ecna-yı seferde diyar-ı %ukbaya güZer eyledi. 

Sebeb-i vefatını bu makule hikayet ü rivayet iderler ki bir şeyH-i namdar ve %abid-i pür-hiz-karun 

ferzend-i dil-bendi var idi ki aralarında bina-yı mahabbet ve esas-ı meveddet muhkem ü üstüvar idi. 

Ber-mukteva-yı naz u niyaz ve igva vü ifsad-ı naşi vü gammaz miyanlarında ateş-i %ışk ve nar-ı 

mahabbet ile gayet hararetvar iken nefs-i serd-i rakib gibi bir mikdar bürudet zahir ü bedidar ol-

dukda mahbubı olan cevan-ı bedi%ü‟l-üslubun seng-i heca ile şişe-i %arv u namusını şikeste itdüginden 

pederi şeyH-i meZkur dilgir ü rencur olup şa%ir-i mezburı hedef-i tir-i pür-te`cir-i du%a ider. Bu bir iki 

eş%ar-ı belagat-şi%ar ol nazım-ı fesahat-dicarun güftar-ı melahat-acarındandur. 

Şi%r: 

 Gül-i %arıvuna olsa mu%arıv %aceb olmaz 

 Kim yüzi açılmışda haya vü edeb olmaz 

 

Ve lehu: 
 Xattun ol piruzedür kim la%l-i nab üstindedür 

 Leblerün ol la%l kim dürr-i Hoş-ab üstindedür 

 

 Xak ol dil pertev-i hüsninden istersen nasib 

 K‟aftabun pertevi da`im türab üstindedür 

 

 Çeşm-i giryanumda ey dil-ber Hayali kaddinün 

 Bir nihal-i tazedür kim cuy-ı ab üstindedür 

 
 Kametüm şol dala dönmişdür ki derd altındadur 

 Gözlerüm şol %ayna benzer kim %aZab üstindedür 

 

 Yüzün üstinde vatan tutsa gözün olmaz %aceb 

 Menzil-i MerriH çünkim aftab üstindedür 

 

 Zülf ü ebrunı görenler dir hezarın aferin 

 Şol mu%anber çetre kim müşgin tınnab üstindedür 

 

 Ey Nizami vasla şad olma vü hicrana melul 

 Ka`inatun hali çünkim inkılab üstindedür 

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/84-85) 

 

ġakâ‟ik 

Mevlana Nizami İbn Veliyü‟d-din Karamani 
...Sultan Mehemmed Xan-ı Gazi xavretlerinün avize-i guş-ı kabulleri olmagın mahrusa-i Kos-

tantiniyyeye da%vet eyledi. Mevlana Nizami merhum Sultan Mehemmed Xan-ı Gazi xavretlerinün 

emr-i şeri-i celilü‟l-kadr-i kava cereyan u kadr-i tevanına ita%at idüp bum-ı Ruma togru gelür iken 

yolda düzd-i ecel yolını alup menzil-i maksuda vasıl olmagla mani% oldı... Bu birkaç metali% ü ebyat 

ol favıl-ı feva`il-ayatundur. 
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Metali%: 
 Xattun ol piruzedür kim la%l-i nab üstindedür 

 Leblerün ol la%l kim dürr-i Hoş-ab üstindedür 

 

 Kametüm ol dala dönmişdür ki derd altındadur 

 Gözlerüm ol %ayna benzer kim %aZab üstindedür 

 

(Diger): 

 Gül-i %arıvuna olsa mu%arıv %aceb olmaz 

 Kim yüzi açılmışda haya vü edeb olmaz 

    (Özcan, 1989: 1/226) 

 

Hasan Çelebi, Anadolu sahasının ilk tezkiresi olan Sehî Bey‟in Heşt-Behişt‟inden faydalanmış; 

ancak eserinde hiçbir şekilde adını anmamıştır. Aşağıdaki biyografi mukayeseleri Hasan Çelebi‟nin 

Sehî Bey‟den faydalandığını göstermesi bakımından önem arz etmektedir: 

 

Hasan Çelebi Tezkiresi 

Ezheri  
Şu%ara-yı Rumun kudemasındandur. Beyav-ı cebhe-I memalik-i dehr bilad-ı Rum içre dilir-i 

mah-çehre olan belde-i Akşehrdendür ve ismi Nurü‟d-din olmagla Ezheri taHallus itmişdür. Sultan 

Murad Xan-ı Gazi devrinde salik-i Hıtta-i vücud olmış idi. Eş%arı mücerred kelam-ı manzum idügi 

irad olınan eş%arından ma%lumdur. 

Nazm: 

 Fırsat el virmiş iken vakti ganimet bilelüm 

 %Ömrimüz Hasılını mihr ü mahabbet bilelüm 

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/86)  
 
Sehî Tezkiresi 

Ezheri 
Bu daHı şu%ara-yı mütekaddimindendür ki kendüsi zarif ve eş%arı latif ve kendü zemanında üstad 

ve derviş ü kamil kimesnedür. Ve ahvali ve keyfiyyeti eş%arından ma%lumdur. Ve bu ebyat daHı 

anundur.  

Şi%r 

 Fırsat el virmiş iken vakti ganimet bilelüm 

 %Ömrimüz Hasılını mihr ü mahabbet bilelüm 

 

 Her %azizün aagı tozına yüz süriyelüm 

 Ger kabul ide anı bir ulu devlet bilelüm 

     (İsen, 1998: 111) 

 

Hasan Çelebi Tezkiresi 

Cami 
%Ulema-yı Rumun kibarından ve fuvela-yı feva`il-rukumun pür-iştiharından %alim ü favıl ve 

tahrir-i kamil xacı xasanzade dimekle ma%ruf ve enva%-ı ma%arif ü feva`il ile meşhur u mevsufdur. 

Namı Mehemmeddür. Sultan Bayezid zemanında Anatolı kavi%askeri olup menasıb-ı %aliyyeye i%tila 

ve meratib-i samiyyeye irtika itmişdür. Sene ihda %aşre ve tis%ami`ede cam-ı sa%adet-fercam-ı hayatı 

sademat-ı seng-i memat ile münkesir ü münsadi% ve Rumili canibine sadr-ı %ali-kadr iken sadaret-i 

%alem-i vücuddan mün%azil ü münHali% oldı. İstanbulda bina itdügi medrese vü mescidde manend-i 
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genc-i maHzun medfundur. Çünki ahval-I favl u kemali kitab-ı Şaka`ikda mestur ve kitab-ı mezbur 

mihr ü mahabbet gibi beyne‟l-cumhur meZkur u meşhurdur. Maksud-ı asli ve meram-ı külli ki 

eş%arların iş%ardur. Bina`en-%aleyh %inan-ı kümeyt-i kalem ol canibe mün%atif ve semt-i tatvilden mün-

sarif kılındı. xakka ki bir Zat-ı feva`il-ayat idi. Favl u %irfanı cevami%-i cihan ve mecami%-i zemin ü 

zemanda mutlu ve cam-ı sürur-ı encam-ı eş%arı rahik-i belagat ve şümul-ı nezaket ile memlu idi. 

xikayet olınur ki merhum-ı merkum bu beyt-i belagat-rüsumı didükde 

Beyt: 

 Keşti-i dil bulmaga derya-yı Hayretden Halas  
 Kakül-i dil-ber Hayaliyle resenler bagladum 

Ol ecnada Galata bogazında bir keşti batmış idi. Anı çıkarmak içün büyük urganlar baglamışlar 

idi. Şu%aradan birisi bu beyti dimişdür. 

Beyt: 

 Şol batan barçaya takılan yogın urganlara 

 Lutf-ı tab%ından efendüm kakül-i dil-ber dimiş 

Merhum-ı mezbur daHı mukabelede bu beyt ile cevab virmişdür. 

Beyt: 

 Dil keştisine barça diyen Türke ne dirsin 

 Urgana takılup anda heman anı asaydı 

 

Bu eş%ar-ı belagat-şi%ar merhumun neta`ic-i efkarındandur. 

 Rah-ı gam içre olalı gönlüm revan sana 

 Kat% itdi ten %alakasını gitdi can sana 

 

 Mihrüm ki oldı %aleme ruşen güneş gibi 

 Bir Zerre gelmez ey meh-i na-mihriban sana 

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/86) 

 

Sehî Tezkiresi 

Mevlana xacı xasanoglı 

Cami taHallus itmişdür. Karasi vilayetinden Balıkesrelidür. 4abıkan vaki% olan mevali-i %izam 

ve ehali-i kiram cem%iyyetinden kalmış bakıyye-i selef ve ahsen-i Halef sal-Hurde ve ruzgar-dide yüz 

on yaş yaşamış fevaxili ve Hasa`ili ma%lum u mefhumdur. Merhum Sultan Bayezide kavi%asker ol-

mış Huş-tab% nazik kimesne idi. Kavı%askerigi zemanında ittifak bir münasebet ile bu beyti dimiş. 

 Keşti-i dil bulmaga derya-yı hayretden necat 

 Kakül-i dil-ber Hayaliyle resenler bagladum 

ol ecnada Galata bogazında bir büyük gemi deryaya batup anı çıkarmak tedarük olınmış idi. Ol 

mahallde %arifin birisi bu beyti dimiş. İşbu beytdür ki Zikr olınur.  

Beyt: 

 Şol batan barçaya dakılan yogun urganlara 

 Lutf-ı tab%ından efendüm kakül-i dil-ber dimiş 

 

Bu beyti işidicek ol daHı mukabelede bu beyti dimiş.  

Beyt: 

 Dil keştisine barça diyen Türke ne dirsin 

 Urganı dakup anda heman anı asaydı 

 

Eş%ar-ı latifine nihayet yok ve gazeliyyatı igen çok. Kavi%asker iken fevt oldı. Mezarı İstanbulda 

kendüsi bina itdügi cami%-i şerif ve medrese-i latif haremindedür. Ve bu ebyat anun eş%arındandur. 
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Şi%r: 

 Rah-ı gam içre olalı gönlüm revan sana 

 Kat% itdi ten %alakasını gitdi can sana 

 

 Mihrüm ki oldı %aleme ruşen güneş gibi 

 Bir Zerre gelmez ey meh-i na-mihriban sana 

    (İsen, 1998: 48) 

 

Hasan Çelebi, özellikle şiir değerlendirmeleri bakımından Latîfî‟yi eleştirmekle beraber ondan 

tertip ve muhteva bakımından yararlanmıştır. Hasan Çelebi‟nin adı geçen eserden faydalandığı biyog-

rafi karşılaştırmalarında net bir şekilde görülmektedir: 

 

Hasan Çelebi Tezkiresi 

Ahmed Beg  

Dukakinzade ogıllarındandur. Agır ze%ameti ve Hayli şevket ü riyaseti var iken guşe-i fena vü 

inzivada iHtiyar-ı guşe-i kana%at itmekle süluk-ı vadi-i tevekkül ü sabra ragbet itmiş idi. Fakr u fena-
ya müte%allik eş%arı ve tasavvuf u hakikate mülayim güftarı vardur. 

Şi%r:  

 Zeyn itmek içün cennete insan iledürler 

 Kulluga ana Huri vü gılman iledürler 

 

 Can Yusufını Mısr vücudunda bulursan 

 Ken%an iline ismüni sultan iledürler 

 

 Va%iz bizi korkutma cehennemde od olmaz 

 Her kişi odın yanmaga bundan iledürler 

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/91)  
 

Latîfî Tezkiresi 

Ahmed Beg Za%im 

Dukadin oglanlarından ve bu devir şu%arasındandur. Tavr u darat ve %örf ü ivafat kullanur bü-

lend-paye sipahi ve sancak payesinde ze%amete mutasarrıf bende-i Şahi idi. Cihan-ı faninün fenasın 

mukarrer ve dünya-yı güzeranun mürur u %uburın mihr-i enverden ezhar görüp musahabet-i Halkdan 

firar ve mülazemet-i mir ü mülukdan %ar idüp künc-i feragatda inziva ve %uzlet iHtiyar itmişdi. Ve 

vav%-ı vekardan ve %ulue ve tımardan geçüp teveccüh ü tevekkül tarikına gitmişdi. Fakr u fenaya mü-

te%allık eş%arı ve tarik-i hakikate mülayim ü münasib güftarı vardur. Bu şi%r anun eş%arındandur. 

Şi%r: 

 Zeyn itmek içün cennete insan iledürler 

 Kulluga ana Hur ile gılman iledürler 

 

 Can Yusufını Mısr vücudunda bulursan 

 Ken%an iline adunı sultan iledürler 

 

 Va%iz bizi korkutma cehennemde od olmaz 

 Yanmaga odın her kişi bundan iledürler   

    (Canım, 2000:167)                                                                 
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Hasan Çelebi Tezkiresi 

Bali  
Rumilinden erbab-ı timardandur. Merhum Sultan Selim-i kadim devrinde canını canib-i xakka 

teslim itmişdür. Katib-i velayet-i kudret-Havass mülket-i belagatı mezbura hasıl kayd itmegin ol ti-
mardan dil-i bimarı Hayli mahsul almışdur ve siham-ı lutf-ı kelamı hedef-i kabul-ı Hass u %amma 

mevsul olmışdur. Bu bir iki eş%ar anundur. 

Şi%r:  

 Ne lutf itdün bana kahr ile garralanmadan gayrı 

 Güzeller şahı nen gördük temaşalanmadan gayrı 

 
Gazel:  

 Bagun güli vü sünbüli serv ü benefşesi 

 Yari gelür diyü kodılar gözci nergisi 

 

 Aldı Haber sabadan ü döndi göz eyledi 

 Ya%ni gelür o gözleri ahu kesün sesi 

 

 Müştak imiş benefşe ki payuna yüz süre 

 Miskinün uymış çemen içinde sekmesi 

 

 Bali nice Halas ola kaplan-ı %ışkdan 

 Çünkim irişdi tenden öte cana pencesi  

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/91)  
 

Latîfî Tezkiresi 

Bali 
Rumilinde erbab-ı tımardan ve ashab-ı nazm u eş%ardan Kalkandelen nam diyardandur. Niteki 

dimişdür 

Beyt: 

 Yine tir ü tüfege sine siper eyleyeyin 

 Beni gönder varayın ok gibi Kalkandelene 

 

Sultan Selim Xan tabe-serahu devrinde nakl itdi. Diyar-ı %Arab ve Şam u xaleb feth olındugı 

tariHlerde ziba tariHler dimişdür. Sultan Selim şuvey şuvey tariHi %Arab fethine anun tariHlerinden-

dür. Kabule kabil nazik eş%arı ve Hoş-ayende güftarı vardur. Bu matla% anun eş%arındandur. 

Matla%: 
 Ne lutf itdün bana kahr ile garralanmadan gayrı 

 Güzeller şahı nen gördük temaşalanmadan gayrı 

 

Şi%r: 

 Kametün banındagı halün degüldür ey meh-ru 

 Sitaredür ki olupdur hilale hem-pehlu 

 
 4aba çemende alup nükheti külalünden 

 Didi ki sünbüle sende emanet olsun bu 

 

 Diyar-ı dilden eger eylese güzer tirün 

 Di lutf idüp cigere ugrasun keman-ebru 
    (Canım, 2000: 185)  



 250   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

Hasan Çelebi Tezkiresi 

Cemili  
Türkistan şa%irlerindendür. Ekcer-i eş%arı Neva`i tarzındadur. Bu şi%r anundur. 

 Bolmasun ol encümen kim anda sahba bolmaya  

 Olmasun sahba daHı ger bir dil-ara olmaya 

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/92) 

 

Latîfî Tezkiresi 

Cemili 
Türki %ibarat nazımlarından ve Türkistan şa%irlerindendür. Elfaz u edası terkib-i Nevayidür. 

Nevayinün üç cild divanında olan eş%arına külliyen kafiye-ber-kafiye nazire dimişdür. Amma didügi 

evcibe ve neza`ir mücerred vezn ü kafiyedür. Ne san%at u Hayalde v ne letafet-i makalde degüldür. 

Zira o lisan üzre nazm-ı kelam ve irad u intizam yine Nevayiye maHsus u muHtassdur. Tarz-ı kela-
mı bu şi%rinden ma%lumdur. 

Matla%: 
 Bolmasun ol encümen kim anda sahba bolmaya  

 Bolmasun sahba daHı ger bir dil-ara bolmaya 

 

Ve lehu: 

 İrdi guya bülbül efganı kulagına gülün 

 Kim irürdi camesinün çakini damanına 

 

Ve lehu: 

 Ateşin gül gerçi ziynetdür cihan bustanıga 

 Berk ider her yıl uçurgan berki bülbül canıga 

    (Canım, 2000: 217-218)                                                                

 

Ahdî Tezkiresi, eserde yararlanılan kaynaklar arasında anılmamakla birlikte ortak şairlerde veri-

len bilgi ve örnek şiirlerin benzerlik gösterdiği dikkat çekmektedir: 

 

Hasan Çelebi Tezkiresi 

Bi%ati  
1ahiren Bi%ati kalenderan-ı tarikatle muhakkak u meczum olmagın arzu-yı seyahat ile daHil-i 

diyar-ı Rum olmış idi. Tabi%at-ı şi%riyyesi merkum u mersum olınan şi%rden ma%lum u mefhumdur. 

Vasf-ı Hubandan olan gazelindendür. 

Şi%r: 

 Nedür ol kamet-i mevzun nedür ol sim-beden 

 Nedür ol tal%at-ı ziba nedür ol hüsn-i hasen 

 

 Nedür ol çah-ı mu%allak nedür ol katre-i ma  
 Nedür ol guy-ı melahat nedür ol sib-i Zekan 

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/98) 

 

GülĢen-i ġu‟arâ 

Bi%ati 
Kalender olup Karaamiddendür. Seyyid Cemalü‟d-din Mücerredün ferzend-i güzini ya%ni canişi-

ni olan Baba %Ali Kazvininün Edirnede Hak-ı payine irişüp dest-i iradet sunup anlara bi%at itmiş. Kuv-

vet-i şi%riyyesine bu bir iki beyt dal ki vasf-ı dil-beran-ı niku-cemaldür zikr olınur. 
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Beyt: 

 Nedür ol kamet-i mevzun nedür ol sim-beden 

 Nedür ol tal%at-ı ziba nedür ol hüsn-i hasen 

 

 Nedür ol çah-ı mu%allak nedür ol katre-i ma  
 Nedür ol guy-ı melahat nedür ol sib-i Zekan 

    (Solmaz, 2005: 240) 

 

Hasan Çelebi Tezkiresi 

%Işki  
Burc u barusı tak-ı çarH-ı minuya mümass ve rif%at u hasanet ile rasinü‟l-bünyan ve metinü‟l-

esas oldugından gayrı teferrücgah-ı %amme-i nas olmagla medh ü cena muhtac-ı tesvid-i evrak u at-
ras olmayup bu dar-ı cihanda şehr-i İstanbula hem-civar olan Yenihisardandur. Namı İlyasdur. Ev-

vela ateş-i ceng ü veganun semenderi ve bişezar-ı harb-ı tub u tüfengün şir-i neri olan ta`ife-i Yeni-

çeriden olup ba%dehu Mü`eyyedzade ŞeyH xacı Efendiye mahabbet-i irade ile künc-i inzivada kalmış 

idi. Ba%dehu Ebu‟l-favl Efendinün favl u himmeti ile ba%v-ı %ama`ire kitabet üzre idi. Ahir sa`ik-i 

sa%adet %inan-ı iHtiyar ve miknetin şah-rah-ı selamete yöneldüp bu kıt%a ile cenab-ı Süleymani ve 

südde-i hakaniye %arv-ı hal ve inha-yı ma-fi‟l-bal itdükde ol tumar-ı katil-i zaHm-ı sine sad-çakı ve 

miftah-I kilid-i Hatır-ı gamnakı olup murad-ı me`alinden su`al olınup tir-i me`mulı hedef-i kabule 

mevsul oldukda guşe-i %uzlet iHtiyar idüp Basirinün on akçe %ulufesi mahlul olmagın kabul kılmış idi. 

Ve guşe-i kana%atde tahsil-i tuşe-i aHirete meşgul olmış idi. Ol kıt%a budur. 

Kıt%a: 

 Padişah-ı cihan-penahun ben 

 Niçe yıl işiginde çaker idüm 

 

 Xasta oldum kesildi dirlicigüm 

 4ag olursam solag olam dir idüm 

 

 Yimez idüm cihan gamın zira 

 Padşahun %ulufesin yir idüm 

 

 Şahun atı önince ruH üzre  

 Her gazayı piyade eyler idüm 

 

 Kal%a ceng olsa anmayup ölümüm 

 Yanar oda girer semender idüm 

 

 Seg be-sahra dimezden evvel çarH 

 İtlerünle kapunda hem-ser idüm 

 

 Şah-ı %alem-penah sag olsun 

 Çakeriyüm ezelde çaker idüm 

 

Bu murabba% ab-ı ruy-ı cümle-i eş%arı ve şah-beyt-i kaside-i güftarıdur. 

Murabba% : 
 Gah mir`at-ı felek ruy-ı sa%adet gösterür 

 Geh döner jeng-i melametle felaket gösterür 
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 İvme ey dil sabr kıl ivmek melalet gösterür 

 Görelüm ayine-i devran ne suret gösterür 

 

 N‟eyledi devr-i felek ayine-i İskenderi 

 Dive aldurdı Süleyman Hatem-i engüşteri 

 

 Sakiya devr eylesün badeyle pür kıl sagarı 

 Görelüm ayine-i devran ne suret gösterür 

   (Sungurhan Eyduran, 1999: I/102)  
 

GülĢen-i ġu‟arâ 

%Işki 
İstanbul mukabelesinde vaki% olan Üsküdar nam kasabadandur. Babası dergah-ı mu%alla yeniçe-

rilerinden imiş ve kendi de ol bölükde iken na-gah gerdiş-i devr-i felekden tokuz yüz altmış üçde te-

ninde bir %arıva peyda olmış. Xıdmetinde kusur ve zaHmetle rencur oldugı ecilden %ulufesin kesmişler. 

Ol ecnada padşah-ı din-penaha ve hakan-ı süleyman-bargaha bir gazel-i garra diyüp sunmış matla%ı 
budur. 

Nazm:  

 Padşah-ı cihan-penahun ben 

 Nice yıl işiginde çaker idüm 

 

 Xaste oldum kesildi dirlicegüm 

 4ag olursam solag olam dir idüm 

padşah-ı cihan a%ni sultan Süleyman-ı zemana bu gazel bahane olup teka%üd tariki ile on akçe ihsan 

buyurmışlar. xala sultan-ı felek-aşiyanun du%a-yı hayrın vird-i zeban ve munis-i can itmişdür ve 

hadd-i Zatında ber mukteva-yı maHlas %ışk-ı İlahiye mahrem ve esrar-ı na-mütenahiye hem-dem ki-

mesnedür. Bu birkaç beyt anundur cebt olındı. 

Şi%r: 

 Çak çak itdi yakasın subh-ı sadıklar gibi 

 Taze dag urdı felek bagrına %aşıklar gibi 

 

 Lale vü nergis tutar bezm-i çemende sagarı 

 Olma ayık sen dahi mehrum fasıklar gibi 

   (Solmaz, 2005: 438) 

 

Âşık Çelebi Tezkiresi‟nin adı bazı şair biyografilerinde hiç anılmamakla birlikte yapılan biyogra-

fi mukayeseleri sonucunda Hasan Çelebi‟nin eserden faydalandığı anlaşılmaktadır: 

 

Hasan Çelebi Tezkiresi 

Emiri  
Mazhar-ı acar-ı emn ü aman ferman-ferma-yı zemin ü zeman olan merhum Sultan Bayezid 

Xan zemanında nakibü‟l-eşraf olan şerefü‟n-nebi ve‟r-risale zübde-i inbatü‟n-nikabe ve‟l-celale 

kıdve-i sadat-ı sa%adet-penah Mahmud bin Seyyid %Abdu‟llahdur. Mevlidi Burusa-i mahrusedür. 

Mezburı Monla-yı a%zam cami%ü‟l-%ulum ve‟l-hikem Mevlana Kırimi merzubum-ı diyar-ı Ruma ku-

dum-ı meserret-rüsum buyurduklarında Seyyid-i merkum yetim ü ma%sum kalmagın şeref-i siyadeti-

ne nazar idüp yetimlik anlara miracdur. Lü`lü-i şehvar yetim oldukça kıymetdar olup ziyade i%tibar 

bulur diyü mezburı ogıl idinüp ta‟lim ü terbiyetinde mihr-i pederanesin izhar itmiş idi. Bir mikdar 

tahsil-i %ilm ü ma%rifet itdükde dagdaga-i sefer ve arzu-yı seyahat karar u ikamete rahat virmeyüp bir 
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mikdar etraf-ı diyarı bad-ı saba gibi geşt ü güZar itdükden sonra canib-i vatana %avdet ü ric%at itmiş 

idi. Ol ecnada ol şah-ı sütude-evsaf mezburı nakibü‟l-eşraf idüp hilal-i vücudı gitdükce bedr-i pür-

nur olup makbul u manzur-ı cumhur oldı. AHir-i %ömrinde vazifesi yetmişe yitmiş idi. Merhum Sultan 

Süleyman -%Aleyhi‟r-rahmetü ve‟l-gufran - serir-i saltanata cülus itdügi eyyamda diyar-ı fenadan 

mülk-i bekaya Hıram itmiş idi. Sultan Bayezide virdügi kasidedendür.  

Nazm:  

 İki cihanda iki Bayezide itdi tufeyl 

 Xuda kılup nazar-ı lutfa her birin manzur 

 

 Birisi %alem-i ma%nada şöhre-i afak 

 Birisi suret ü ma%nada gün gibi meşhur 

 

 Birisi mehbit-i envar-ı feyv-i Rahmani 
 Birisi rehber-i cumhur-ı gaziyan-ı gayur 

 

 Anun feva`ili xakk favlı gibi na-mahdud 

 Bunun hasa`ili xakk lutfı gibi na-mahsud  

 

 Bu virdi şer% esasına sıdk ile ahkam 

 O kıldı zühd diyarını %ışk ile ma%mur 

 

 Şema`ili mütenahi degül çü her birinün 

 Gerek birisine sarf ola mahve‟l-makdur 

 

 Zihi merasim-i cudun mürebbi-i fuvela 

 Leva`ih-i himemün feyv-bahş-ı ehl-i huvur 

 

 Beyav gurre esbün sevad dergahun 

 xakk itdi reşk-ı beyav u sevad dide-i hur 

 Sene celac ve erba%in ve tis%ami`e tariHinde aHirete intikal eyledi -Rahmetu‟llahi 

%aleyhi 

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/108). 

 

MeĢâ’irü‟Ģ-Ģu‟arâ 

Emiri 
Nakibü‟l-eşraf olan Seyyid Mahmud bin %Abdu‟llahdur. Mevlidi Burusadur. Burusa %ulema vü su-

leha vü sadatı cami% bir mahrusedür. Vilayet-i Rumda Sultan Yıldırım zemanına dek ta`ife-i sadata 

nakib ü nazır olmaz imiş. Emir Efendi-i merhum ile fakirün ceddi Seyyid Natta% Ruma geldüklerinde 

Emir Efendi merhum iltiması ile Sultan Yıldırım Seyyid Natta%ı sadata nazır eylemiş kendi kızın Emir 
Efendiye ve veziri Xalil Paşa kızın Seyyid Natta%a virüp Emir Seyyid cami% ü imaretin Emir Efendi içün 

bina vü şart idüp Ebu İshakiyye mescid ü zaviyesin Seyyid Natta%ı içün bina vü şart idüp her birine 

in%am-ı vafir eylemiş. Seyyid Natta% fevt oldukdan sonra oglı Zeyne‟l-%abidin nazır-ı sadat olmış ana 

daHı sultan Murad ve Sultan Mehemmed ve Sultan Bayezidden vafir iltifat olmış Zeyne‟l-%abidin fevt 

olup ol mansıb niçe zeman... kalmış ve ta`ife-i sadat yine bi-nakib ü bi-nazır kalmış. MeZkur Seyyid 

Mahmud daHı valideyninden yetim kalup merhum Monla Kırimi alup ogul idinüp fünun-ı %ilmden va-
yesin aldukdan sonra bir zeman vilayet-i %Acem ve %Arap seyahatin idüp niçe dem daHı tasavvufa ça-

lışmış cah u celal hevası dimagından gidüp fakr u faka ile mizacı alışmış yine Ruma gelmiş imiş. Bu 

halde ba%vı sadat adına olan erazilden na-şayeste evva% u etvar ve Hilaf-ı %arv-ı siyadetkar zuhur idüp 
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bunlara müstakıl nazır u nakib ve kadi-i mü`eddib ve hakim-i musib lazım oldugın bilürler. Seyyid 

Mahmudı yigirmi beş akçe ile nazır-ı sadat kılurlar. Merhum %Arabda nakibü‟l-eşraf lakabın görmiş 

imiş. Nakibü‟l-eşrafı kendüye lakab idinür ol mansıb Rumda nakibü‟l-eşraflık ile şöhret bulur andan 

akçesi otuz ve otuz beş olur. Her kaside vü kıt%a virdükçe %ulufesine terakki olur ve enva%-ı teşrif ü ihsan 

ile telakki bulur. Sultan Selim zemanında keZalik ve Sultan Süleyman-ı merhum ki ta`ife-i ale 

ra%betde ve neseb-i siyadete ri%ayetde bunlara ihsan ile Resulu‟llaha kurbetde ve tekmil-i sa%adetde ec-

dadından efzun ve zümreye ihsanı hadden birun idi daHı ziyade iltifatlar buyururlar. Ahir %ömrinde 

%ulufesi seb%ine yetmişdi ve oglına daHı %ulufe itmişdi. %Irakeyn seferinde ki tariHi ihda ve erba%in ve 

tis%ami`edür aHirete intikal eyledi nikabet-i ali koyup %azm-i me`al eyledi. Merhum monlayane ve sa-
dat içre %ilm ü favilet ü erihiyye haşimiyye vü seciyye-i %izzet ile yegane idi. Nevadir-i feva`ilden çok 

yaddaştı var idi meclis-i mecma%-ı aHyar u ebrar idi. Teng-dest idi amma gına-yı kalbe malik idi aH-
lak-ı siyadet-i ri%ayeti sülukına salik idi. Bu ra`iyye kasideyi Sultan Bayezide virmişdür. 

Kaside: 

 İki cihanı iki Bayezide itdi tufeyl 

 Xuda kılup nazar-ı lutfa her birin manzur 

 

 Birisi %alem-i ma%nada şöhre-i afak 

 Birisi suret ü ma%nada gün gibi meşhur 

 

 Birisi mehbit-i envar-ı feyv-i Rahmani 
 Birisi rehber-i cumhur-ı gaziyan-ı gayur 

 

 Anun feva`ili xak favlı gibi na-mahdud 

 Bunun hasa`ili xak lutfı gibi na-mahsud  

 

 Bu virdi şer% esasına sıdk ile ahkam 

 O kıldı zühd diyarını %ışk ile ma%mur 

 

 Şema`ili mütenahi degül çü her birinün 

 Gerek birisine sarf ola mahve‟l-makdur 

 

 Zihi merasim-i cudun mürebbi-i fuvela 

 Leva`ih-i himemün feyv-bahş-ı ehl-i huvur 

 

Ve lehu: 

 Azı çogı %ömrün ancak ey gönül bir imiş 

 Pir oldum %ömrüme toydum diyen yalan imiş 

 

 Ehl-i %ilmi nara biribirinden öndin yiletin 

 Ta%ne-i hüssad u a%da gayret-i akran imiş 

 

 İki kardaş kanı kim dillerde daxim zikr olur 

 Dide-i iHvandan firkatde akan kan imiş 

 

 Na-tüvanun zulm eliyle parelenmiş bagrınun 

 Adı şehler matbaHında kalye vü büryan imiş 

 

 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   255 

 Tolıdur gerçi meşayiHden Emiri şehrimüz 

 Az bulınur arada illa ki nefsin tanımış 

    (Kılıç, 2010: 1/379) 

 

Hasan Çelebi Tezkiresi 

Danişi  
Süleymanegizade Piri Çelebi dimekle ma%ruf daniş ü kemal ile mevsuf ehl-i daniş ü idrakun ye-

ganesi ve erbab-ı Zihn-i pakun ferzanesi Hoş-meZak Hub-aHlak her fennde mahir ü ma%arifden sahib-i 

Hatt-ı vafir %adil ü naziri nadir kimesne idi. Ruy-ı vücudı merhum xasan Begün lutf-ı na-ma%dudı ile ba-

ism olup İstanbulda Xaseki medresesinde müderris iken Hidmet-i i%adesinden mülazım oldukdan sonra 

tarik-i tedrise salik ü %azim olup Edirnede Cami%ardı medresesinden ma%zul oldukda Mısr etrafında sek-

sen akçe ile Menufa kadi olmış idi. Ol eyyamda Mısr kadisı olan merhum %Arabzade Efendiyle şiddet-i 

şita ve hiddet-i sermadeki hallac-ı zemana keman-ı kavs-i kuzahdan dürra%a-i zemine penbe-i berfi 

turmayup atardı ve bad-ı saba nefes-i serd-i a%da gibi gayetde barid eserdi hemana mader-i eyyam 

%akim oldugına sebeb ol idi ki hararet-i temmuzı def% içün isti%mal-i  kafur-ı berfi ikcar itmiş idi ve 

çeşm-i zemana böyle na-bina oldugına %illet bu idi ki Ya%kubvar Yusuf-ı peri-didarından cüda düşüp si-

rişk-i baran-ı didesinden kecirü‟l-cereyan  olmagla gözine beyav-ı berf inmiş idi bu makule zemanda 

ki cümle-i %alem mürde-sıfat hareketden kalmış idi ve herkes sefine-i vücudına lenger-i ikamet salmış 

idi. Keşti süvar olup giderken bad-ı muHalif keşti-I hayatına yaprakdan gelüp ruzgar-ı zurkar fülk-i 

vücudını girdab-ı ecele giriftar itmiş idi. Merhum-ı merkum ile kadimi aşina olmagın bile garik-i der-

ya oldı. Münasib-i hal bu gazel-i bi-micali ol ecnada dimiş idi. 

Şi%r:  

 Dil uzadursa yaşuma derya kenarda 

 Ahum çok oynadur anı bu ruzgarda 

 

 Bu ah-ı ateşin ile derya-yı gamda dil 

 Bir keştidür bahra salupdur yanarda 

 

 Tek devlet-i vusulı ele girsün ol şehün 

 Mansıb olursa Danişi olsun kenarda 

 

Eş%arı Hub ve güftarı gayetde mergubdur. Egerçi Halk içinde meşhur olan eş%arı azürde lakin her 

birisi makbul ü mümtazdur. Ashab- ma%arif arasında iştihar bulan ba%v-ı ebyat u eş%arı tahrir ü tastir 
olındı. 

Şi%r: 

 Lebiyle söyleşemezsin şeh-i süHandanun 

 Heman agırlıgıdur gonçe-i gülistanun 

 

 Gördigüm leblerünün oldı miyanı şekker-ab 

 Çıkdı naziklik ile aralarından süHanun 
 

Ve lehu:  
 %Arv idüp n‟eylersin ey dil taze dagun dil-bere 

 Geçmez ol simin-berün yanında füls-i ahmere 
 

Ve lehu:  
 Her kaçan Haki tenümden yar peykanın alur 

 Koparur ben Hastesinün yüregin canın alur 
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Ve lehu:  

 Nişan olmayıcak tir-i bela-yı yare can gitmez 

 Ne var bi-Hayr ise %aşık cihandan bi-nişan gitmez 

 

(Diger):  

 Kameti halka teni zerd olanı unutma 

 Kulagunda küpe olsun senün ey gül sözimüz  

    (Sungurhan Eyduran, 1999: I/113)  
 

MeĢâ’irü‟Ģ-Ģu‟arâ 

Danişi 
Süleymanegizade dimekle ma%ruf Piri Çelebi idi ki ehl-i %ilm ü %irfanun sahib-favl u edebi idi. 

xakka ki ehl-i danişün yeganesi ve erbab-ı binişün ferzanesi idi. Yalnuz %ilmde degül her hünerde 

mahir ve her ma%rifetde sahib-hazz-ı vafir idi. Xoş-meZak u Hub-aHlak idi. sultaniyye-i İstanbul 

medresesi i%adesinden mülazım olup Papasoglı vü Unkapanı vü Cami%i-%Atik medresesine müderris 

olup ba%dehu Edirnede cami%ardı medresesine müderris iken tarik-i kavaya %azim oldı. Seksen akçe ile 

Menuf kadisı olup Mısr kadisı olan %Arabzade ile vakt-i şitada gemiden sefer itdükde bahar-ı %ömrine 

Hazan irgürmek içün bad-ı muHalif yaprakdan gelüp fülk-i vücudını ruzgar-ı zurkar girdab-ı ecele 

salup yolda gark-ı derya vü derya-yı şehadete aşina oldı. 

Beyt:  

 Anda bir aşina bulunmamış ah 

 Ka%r-ı deryada kalmış ol gevher 

 

Matla%: 
 Çün dil uzatdı yaşuma derya kenarda 

 Ahum çok oynadur anı ruzgarda 

Matla%: 
 %Arv idüp n‟eylersin ey dil taze dagun dil-bere 

 Geçmez ol simin-berün yanında füls-i ahmere 

 

Ve lehu: 

 Her gül-i Handana karşu aglama bülbül gibi 

 Gülşen-i bezm içre işte sagar-ı mül gül gibi 

 

Matla%: 
 Lebiyle söyleşemezsen şeh-i süHandanun 

 Heman agızlugıdur gonçe-i gülistanun 

 

Matla%: 
 Gerçi Hal-i Zekanun fitne-i devran oldı 

 Xatt-ı pür-şur iricek arada pinhan oldı 

 

Matla%: 
 Her kaçan Haki tenümden yarı peykanın alur 

 Koparur ben Hastesinün yüregin canın alur 

    (Kılıç, 2010: 1/507) 
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Hasan Çelebi, Kınalızâdeler sanıyla tanınan çoğunluğu âlim, bilgin ve şairlerden oluşan önemli 

bir aileye mensuptur. Bundan dolayı birçok şairle çocukluk yıllarında tanışma imkânı bulmuştur. 

Kendi arkadaş çevresi de bu nitelikteki insanlardan oluşmaktadır. O, ailesinden gelen kültür ve bilgi 

birikimini eserini kaleme alırken kendisine kaynaklık teşkil edecek şekilde kullanmayı bilmiştir. Ay-

rıca çağdaşı ve hayatta olan önemli kişiler ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu Tezkire‟sinde de yeri 

geldikçe belirtmiştir. Bu bakımdan Hasan Çelebi‟nin eserini yazarken yararlandığı sözlü kaynakları 

da birkaç başlık altında toplamak gerekir. Bunlar: 

a) Hasan Çelebi‟nin naklettiği bazı bilgi, hikâye veya rivayetler, babasından doğrudan duyarak 

aktardıklarından veya babasının notlarından oluşmaktadır. Bu tarz bilgiler, Sultan Bâyezîd, Sultan 

Korkud, Ahmed Paşa, Hamdî, Zâtî, Şemsî Paşa, Azmî, Kâdirî, Mu‟îdî ve Mü‟min‟in biyografisinde 

bulunmaktadır. Verilen bilgilerin çoğu Âşık Çelebi Tezkiresi‟nde vardır; ancak Sultan Murâd‟ın mu-

sikiye olan ilgi ve başarısına, devrin sultanı tarafından beklediği alakayı göremeyen Hamdî Çelebi‟nin 

Yûsuf u Züleyhâ‟yı kendisinin yazıp sattığına ve halkın rağbet ettiğine; Şemsî Paşa‟nın soyunun Hâlid 

bin Velîd‟e dayanmadığına ve Mu‟îdî‟nin mahlas alma sebebine dair söylenenler orijinaldir (Sungur-

han Eyduran, 1999: I/122).
132

 

b) Hasan Çelebi, eserini kaleme alırken babasından aktardığı bilgi ve rivayetlerin dışında, devrin 

ileri gelenlerinin yanı sıra daha önce yaşamış kişilerden nakledilen bilgi ve rivayetleri de kaydetmek-

tedir. Mevlânâ Necmî Çelebi (Ca‟fer Çelebi), Sa‟dî Efendi (Ca‟fer Çelebi), Mevlânâ Ebu‟s-su‟ûdü‟l-

imâdi (Ca‟fer Çelebi, Kadrî Efendi), Mevlânâ Selîkî (Cevherî), şair Emrî (Sun‟î) ve Mevlânâ Gubârî 

(Alî Çelebi) Hasan Çelebi‟ye bu şekilde kaynaklık eden kişiler arasındadır (Sungurhan Eyduran, 

1999: I/123).
133

 

c) Hasan Çelebi, birçok şair ile tanışma ve onları yakından tanıma fırsatını yakalamıştır. Tezki-

re‟de bu münasebetlerin yeri geldikçe ifade edildiği görülmektedir. Hasan Çelebi, çağdaşları hakkında 

bilgi verirken, doğrudan onların söylediklerini naklettiği gibi kendisinden önce yaşamış bazı şairlerin 

söylediklerini aynen aldığını belirterek kaleme almış; şairin kendisini bizzat kaynak göstermiştir. 

Emrî, Bâkî, Zâtî, Sadrî, Âlî ve Gamî‟nin biyografisinde bazı bilgilerin sunumunda bu yöntem uygu-

lanmıştır (Sungurhan Eyduran, 1999: I/124).
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132  Ahmed Paşa: Rakımü‟l-hurufun ceddi olan Miri Efendiden valid-i firdevs-mekan rivayet iderler idi ki Ahmed Paşanun eva`il-i 

halde didügi eş%ar u makalde çün halet ü melahat yog idi. 4onra Emir %Alişir Neva`i otuz üç dane gazel göndermiş idi. Ahmed 

Paşa ana iktida itmekle üslub-ı şi%ri Hub ve tarz-ı güftarı mergub olmış idi. Ba%v-ı müverriHin anı Necatiden tercih itmek canibini 

tasrih itmişler Necatinün ki namı %isadur. Bu beytinden istidlal itmişler. Ol beyt budur. 

 Beyt: Necatinün dirisinden ölüsi Ahmedün yegdür 

  Ki %isa göklere agsa yine dem urur Ahmedden 

Amma tarik-i insafdan sad-merhale dur idügi zahir ve kelam-ı mezbur nihayet-i hasedden sadır oldugı ruşen ü bahirdür.  
133  Ca%fer Çelebi: Ve Mevlana Necmi Çelebiden nakl olınur ki Mevlana-yı mezbur katl oldugından üç dört gün mukaddem mezbura 

vardukda bir taze gazel didüm içinden bu beyti gayetle begendüm didi ol beyt budur. 

 Şi%r  : Ben şehid-i tig-i %ışk oldukda rah-ı yarda 

  Yumadın defn eylenüz tenden gubarı gitmesün 

 Kadri Efendi: İfadet-penah-ı şeyHi ve üstadı Ebu‟s-su%udü‟l-%İmadi Hidmetleri bu gune gevher-efşan olurlar idi ki ol serv-i cuy-

bar-ı favl mansıb-ı sadaretden %azl olınup ol ecnada Rumili kavi%askeri oldugumda merhum-ı merkumun lutf u terbiyetlerine 

mazhar olup Hidmetinde her ne me`mul ki reca itsek mınassa-i husulde cilveger oldugından gayrı miyanımuzda olan hukuk 

hadd ü %adedden ezyed ü evfer idi. Bina`en-%aleyh padşah-ı heft-kişver Dara-yı Feridun-fer Sultan Süleyman Xana terbiyetler 

idüp yüz elli akçe vazife itmege ba%ic oldum ve bu fırkaya vazife-i teka%üd bu mikdar olmasına bu da%i-i Hak-sar sebeb oldum di-

yü ibtihac u iftiHar iderler idi. 
134  Baki: Kendüleri hikayet iderler ki bu gazeli didükde ol zemanda re`is-i şu%ara-yı Rum ya%ni Mevlana 3ati merhuma iletdükde 

hadacet-i sinnimüz olmagın bu eş%ar-ı bi-şümar zade-i tab%um oldugına ihtimal virmeyüp kan-ı cinanından cevahir-i nasihati ni-

car ve sadef-i derunından dürer-i pendi icar idüp didi ki kimesnenün Hizane-i eş%arı ve ceyb-i güftarına manend-i çenar el uza-

dursan şahne-i ruzgar dest-i vücudunı kutah itdüginde iştibah yokdur ve her kesün ki ebkar-ı efkarını zur u zar ile sinene çeke-

sin mazhar-ı %itab u %ikab olacagunda şübhe vü irtiyab yokdur. Ben daHı gayet-i Hacalet ü şerm-sariden çok söz söylemege ikti-

darum olmayup Hayır şi%r benümdür. 

 Mısra%: Ey pir-i safa-baHş u leta`if-acar  

  Degülüm tıfl ki Hayide idinem iftar 
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ç) Hasan Çelebi, bazen de şairlerin hayatları hakkındaki bilgileri, onların yakın çevresinden öğ-

rendiğini dile getirerek aktarma yoluna gitmiştir. Zâtî, Şânî, Sıdkî ve Namî‟nin biyografisinde bu şe-

kilde verilmiş bilgiler bulunmaktadır (Sungurhan Eyduran, 1999: I/124).
135

 

d) Tezkire‟de bazı hikâye veya rivayetler kaynak gösterilmeden “Rivayet olınur ki” şeklinde 

doğrudan da verilmektedir. Tâli‟î, Adnî, İzârî, Gazâlî, Firâkî, Ferruhî ve Necâtî‟nin biyografisinde ba-

zı bilgilerin aktarımında bu ifade yöntemi kullanılmıştır (Sungurhan Eyduran, 1999: I/125).
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SONUÇ 

Sonuç olarak Hasan Çelebi, Mollâ İdris‟in Tevârîh- i Âl-i Osmân‟ını, İshâk Çelebi‟nin Selîm-

nâme‟sini, Alî Şîr Nevâ‟î‟nin Mecâlisü‟n-nefâ‟is‟ini Latîfî‟nin Tezkiretü‟ş-şu‟arâ ve Tabsıratü‟n-

nuzamâ‟sını ve Âşık Çelebi‟nin Meşâ‟irü‟ş-şu‟arâ‟sını kaynak olarak kullanmış; bunu da açıkça dile 

getirmiştir. Sehî ve Ahdî Tezkiresi‟nden belli ölçülerde faydalanmış ancak bu eserlerin isimlerini hiç-

bir şekilde zikretmemiştir. Hasan Çelebi, Şakâ`ik‟tan faydalanırken, şair biyografisinin bu eserde ay-

rıntılı bir şekilde yer almasından ötürü kendi Tezkire‟sinde sözü fazla uzatmanın gereksizliği üzerinde 

durmuş; kendisi gibi ulema ailesinden gelen Şakâ`ik yazarını asla eleştirmemiştir. Latîfî ve Âşık Çe-

lebi‟yi ise verdiği bilgilerden dolayı bazen tenkit etmiş; alıntıladığı bilgilerin doğruluğundan şüphe et-

tiğinde başka yazılı ve sözlü kaynaklara başvurmuştur. Çoğu zaman da şairlerin özel hayatlarıyla ilgili 

hikâye ve rivayetleri kaynak göstererek vermiştir. Kaynak olarak kullanılan eserlerin çoğunda Hasan 

Çelebi, metne tasarruf ederek değişiklik yapmış; Şakâ‟ik‟ta olduğu gibi diğer hâl tercümelerindeki 

bilgiler uzunsa kısaltma yoluna gitmiş; bazen de yeni bilgiler ilave etmiştir. Hâl tercümelerindeki 

benzerlikler, metinlerarasılık bakımından değerlendirildiğinde ayrı bir önem arz etmektedir. 

Kısacası Hasan Çelebi, altı yüz kırk şair biyografisi ihtiva eden Tezkire‟sinde, kendisinden önce 

yazılmış eserleri kaynak olarak kullanmış; bazen bir konuyla alakalı birkaç esere birden başvurmuş; 

çağdaşı olan şairleri anlatırken duyduklarını, gördüklerini ilave etmiş; eserini büyük bir dikkat ve ti-

tizlikle vücuda getirmiştir.  
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135  Zati: Ba%v-ı ashab-ı dirayet mezburdan nakl u rivayet iderdi ki sene sitte ve seb%in ve cemanmi`ede togdum. Adım %İvavdur ve 

hem tariH-i viladetümdür dir idi. 
 Şani (7): ...ba%v-ı şürekası hikayet iderler ki bir kerre bir mahbubı sevüp %aşık ve %AZra-yı i%Zar ve Leyla-yı zülfi gamıyla Mec-

nun u Vamık oldukda bir gün bir %azim viyafet idüp kilab-ı kuyını cem% itmiş idi ve anları Hanesine getürüp sahn-ı Çini ve sufre-ı 

munakkaşla önlerine at%ime-i guna-gun koyup anlar ile emiş karış olmışdur. 
136  Tali%i: Rivayet olınur ki kıt%a-i mezbura sem%-i sultan-ı %adile vasıl olıcak ol ta`ife Amasiyyada vüzera evin basduklarında bile mi 

imiş didükde Havf u haşyetinden mical-i bid lerzan olup elleri mefluc gibi hareket-i irti%aş ile kalem tutmaga imkan olmayıcak 

kitabdan feragat idüp pay-ı %uzletin damen-i kana%ate çekdükden sonra çok zeman geçmeyüp %alem-i %ukba ve mülket-i bekaya 

vasıl ve aftab-ı vücud ve kevkeb-i behbudı garib ü afil oldı 

 Adni: Rivayet olınur ki Monla Ayas ve Monla %Abdü‟l-kerim ve Mahmud Paşa saray-ı sultana mecmu%an girüp Monla Ayas bü-

yük olmagla yalınuz bir muhaffede olup Mahmud Paşa ile Monla %Abdü‟l-kerim küçük olmagla ikisi bir muhaffede olur imiş. 

4onra Monla Ayas latife idüp ol zemanda niçe ki ikinüze mu%adil idüm keZalik yine %ilm ü favl ile ikinüz bana %adil ü mümacil 

olmazsuz dir idi. 



 

 

 

 

 

ABDÜLMECÎD SĠVÂSÎ‟NĠN MENSUR HĠLYESĠ:  

ġERH-Ġ HĠLYE-Ġ RESÛL 
Mehtap Erdoğan Taş


 

 

Abdülmecîd Sivasî 971/1563 yılında Zile’de doğmuştur. Mahlası Şeyhî olup Sivasî adıyla ta-

nınmıştır. Mutasavvıf şair Şemseddîn Sivasî’nin kardeşi olan Osmanlı dönemi âlimlerinden Şeyh Mu-

harrem Efendi’nin oğludur. Muharrem Efendi, Horasan’dan gelip Zile’ye yerleşen Muhammed b. Ha-

cı İlyas Halvetî’nin dört oğlunun en büyüğüdür (Gündoğdu 2009: 286). Abdülmecîd Efendi, küçük 

yaşta Kuran-ı Kerim okumaya başlamış, yedi yaşında iken hafızlığını tamamlamıştır. Babasından 

Arapça okumuş; fıkıh, tefsir, hadis öğrenimi görüp kendisini zahiri ilimlerde yetiştirmiştir. Otuz yaşı-

na kadar bu ilimlerle uğraştıktan sonra tasavvufla meşgul olmaya başlamış ve batıni ilimlerde de iler-

lemiştir. Şeyhinin izniyle Merzifon’a giderek bir süre müridlerin terbiyesiyle uğraşmıştır. 1006/1597-

98 yılında Şemseddîn Sivasî’nin ölümü üzerine Şemsiyye Dergâhı postnişinliğine önce oğlu Pîr 

Mehmed Efendi, daha sonra ise damadı Receb Sivasî geçmiştir. Bu zatın vefatı üzerine Abdülmecîd 

Sivasî, hulefa ve dervişlerin daveti üzerine Sivas’a gelerek irşad faaliyetine başlamış. Sultan III. 

Mehmed’in daveti üzerine İstanbul’a gitmiş, giderken yeğeni Abdülahad Nûrî’yi de yanına almış ve 

onu yetiştirmiştir. Halvetiliğin Şemsiyye kolunun Sivasiyye şubesini kurmuş, yine padişahın isteği 

üzerine Ayasofya Camisi’nde vaaz ve nasihatte bulunup hadis nakli ve tefsir dersleri vermeye başla-

mıştır. Sun’ullâh Efendi Camisi olarak da bilinen Atpazarı yakınındaki Hüsam Bey Mescidi’nde ve 

Şehzade Camisi’nde vaizlik yapan Abdülmecîd Sivasî, Sultan Ahmed Camisi’nin yapımının tamam-

lanması üzerine 1026/1617 yılında adı geçen caminin cuma vaizliğine tayin olunmuş, burada vaizlik 

görevini sürdürürken 1049/1639 yılında vefat ederek Eyüp yakınındaki Nişancı dergâhına gömülmüş-

tür. Ölümüne Nûrî Efendi tarafından şu beyit tarih düşürülmüştür: “Gam etmiş iken aklı çâk târîhini 

dedi hâk/Bin kırk dokuzda aldı pâk Sivasî uçmakda mekân” 

Abdülmecîd Sivasî’nin Dîvân’ından başka 20 kadar ilmî ve tasavvufi eseri vardır. Arapça, Farsça 

ve Türkçe olarak kaleme alınan bu eserlerin çoğu basılmamıştır. 

Dil ve edebiyatla ilgili eserleri şunlardır: 

1. Dîvân-ı İlâhiyyât/Dîvânçe: 88 gazel, 2 kaside, 1 tahmis, 1 murabba, 1 muhammes, mesnevi na-

zım şekliyle yazılmış silsilenâme ve 1 pendnâme olmak üzere toplam 94 manzumeden oluşan bir 

Dîvânçe’dir (Ay 2014). Yer yer Arapça ve Farsça mısra ve beyitlere rastlanmaktadır (Toparlı 1984: 

V). Abdülmecîd Sivasî’nin şiirlerinin çoğu ilahi formundadır ve bestelenmeye oldukça müsaittir. Bes-

telenmiş şiirleri de vardır (Ay 2014: 25). Hemen bütün şiirleri tasavvufidir. 

2. Mesnevî Şerhi: Abdülmecîd Sivasî’nin en meşhur eserlerinden biridir. Mesnevî’nin I. cildinin 

1328. beyte kadar olan şerhidir. 

3. Şerh-i Cezîre-i Mesnevî: Yûsuf Sîneçâk’ın Cezîre-i Mesnevî’sinin şerhidir. 

4. Müşkilât-ı Mesnevî: Abdülmecîd Sivasî, Mesnevî’nin önce dibacesini, sonra da her ciltte bu-

lunan Arapça ve Farsça lafızları harf sırasına göre şerh etmiştir (Gündoğdu 2000: 243). 

5. Şerh-i Kasîde-i Mîmiyye: Mevlânâ’nın on bir beyitten oluşan bir manzumesinin şerhidir. 

6. Şerh-i Hilye-i Şerîf: Müellif, eserinde Tirmizî’nin Şemâil’inde yer alan hilye hadisini esas al-

mışsa da başka hadislerden kelime ve cümleler derc etmek ve kendine ait şiirleri de serpiştirmek sure-

tiyle Hz. Muhammed’in hilyesini ortaya koymaya çalışmıştır (Gündoğdu 2000: 250). 

7. Kasîde-i fî Medhi’n-Nebî Aleyhisselâm: Hz. Peygamber’in medhine dair 132 beyitlik bir kasi-

dedir (Gündoğdu 2000: 249). 
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8. Nasîhat-nâme/Pend-nâme: İmam-ı Azam’ın Ebû Yûsuf’a yaptığı nasihatlerin tercümesinden 

oluşan küçük bir risaledir (Gündoğdu 2000: 251). 

9. Kasîde-i Abdülmecîd-i Sivasî: Arapça bir kasidedir. 

10. Meyâdînü’l-Fursân: Abdülmecîd Sivasî eserin başında Farsça sarf kaideleriyle ilgili bilgiler 

vermiştir. Lügat kısmında önce harf sırasına göre kelimeleri vermiş, daha sonra kelimenin Türkçe 

manasını vermiştir. 

11. Uddetü’l-Müsta’iddîn: Arapça sarf (fiil çekim bilgisi) konusunda yazılmış bir eserdir. 

Din ve Tasavvufla ilgili eserleri şunlardır: 

12. Tefsîr-i Sûre-i Fâtiha: Sure önce sırasıyla ayet ayet tercüme edilmiş daha sonra bu ayetler kı-

saca tefsir edilmiştir (Gündoğdu 2000: 211). 

13. Bidâ’atü’l-Vâizîn: Abdülmecîd Sivasî, bu eseri önce kırk hadis şeklinde toplamış, sonra yirmi 

hadis daha eklemiştir (Gündoğdu 2000: 212). 

14. Letâifü’l-Ezhâr ve Lezâizü’l-Âsâr: Bu eserde toplumdaki rüşvet, cehalet, riya gibi kötü ahlak-

ların taklidî imanın birer neticesi olduğuna dikkat çekilir (Gündoğdu 2000: 217). 

15. Miskâlu’l-Kulûb: Tasavvuf ve tarikatların kitap ve sünnet kaynaklı olduğunu ortaya koyma 

amacıyla yazılmıştır (Gündoğdu 2009: 287). 

16. Dürerü’l-Akâid: Akaid, kelam, tasavvuf ve itikadi mezheplerle ilgili bilgileri ihtiva eder 

(Gündoğdu 2009: 287). 

17. Mi’yâr-ı Tarîk: Tasavvufa ait konulardan bahseden bir eserdir. 

18. Makâsıd-ı Envâr: Bu eser, Yâr Ali b. Siyavuş b. Avren Divriği’nin Farsça olarak kaleme al-

dığı Kitâbu’l-Makâsıd adlı eserinin tercüme ve şerhidir (Gündoğdu 2000: 228). 

19. Risâletü’l-Kazâ ve’l-Kader: İclal ve azamet sahibi kişilere kaza ve kaderin hakikatini beyan 

etmek ve Allah’a nisbet edilen isyankârlıkları reddetmek amacıyla yazılmıştır (Gündoğdu 2000: 229). 

20. Firavn’ın İmanına Dair Risale: Abdülmecîd Sivasî’nin emri üzerine müntesipleri tarafından 

hazırlanmıştır (Gündoğdu 2000: 231). 

21. Mektuplar: Abdülmecîd Sivasî’nin halifelerine yazdığı 3 mektubu tespit edilmiştir (Ay 2014: 

18). 

Kaynaklarda Abdülmecîd Sivasî’nin bunların dışında birçok eserinden ve risalesinden bahsedil-

mektedir (bk. Gündoğdu 2000: 253-255). 

Hatiplik ve vaizliğin birçok yönden toplum içinde önem taşıdığı bir dönemde Abdülmecîd Si-

vasî’nin İstanbul’un önemli camilerine vaiz olarak tayin edilmesi ve vaazlarına halk tarafından büyük 

ilgi gösterilmesi onun zahiri ve batıni ilimlere olan hakimiyetini ortaya koymaktadır. Halvetî tarikatı-

nın ileri gelenlerinden olduğu için değerli birçok halife yetiştirmiş, devrinde gördüğü haksızlıklara ka-

lemiyle ve vaazlarıyla savaş açmış, doğruyu söylemekten hiçbir zaman çekinmemiştir (Toparlı 1984: 

IV). Şiirlerinde sanat gayesi gütmemiş, fikirlerini samimi bir şekilde ifade etmeyi tercih etmiştir (To-

parlı 1984: X). Duygu ve düşüncelerini yalın bir şekilde dile getirdiği şiirleri, daha çok didaktik bir 

özellik taşımaktadır. Abdülmecîd Sivasî, şiirlerinde kullandığı katıksız Türkçe parçaların çok olması 

nedeniyle yaşadığı devrin eşine rastlanamayan bir dil inkılapçısı ve temiz Türkçenin ilk müjdecilerin-

den sayılabilir (Üçer 2007: 102). 

Türk edebiyatında müellifi bilinen 21 tane mensur Hz. Muhammed hilyesi yazılmıştır.
137

 Bu 

mensur hilyelerden birisi de Abdülmecîd Sivasî’nin yukarıda hakkında kısaca bilgi verilmiş olan 

Şerh-i Hilye-i Resûl adlı eseridir. Elinizdeki çalışmada Abdülmecîd Sivasî’nin mensur Hz. Peygamber 

hilyesi çeşitli açılardan ele alınacaktır.  

 

 

                                                           
137 Mensur hilyelerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Erdoğan Taş, Mehtap (2018). ‚Kâdı Şâmî’nin Mensur Hilyesi: Şerh-i Hilye-

tü’ş-Şerîfe‛, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi *ESTAD+, C. 1, s. 169-186. Erdoğan Taş, Mehtap (2018). ‚Hoca 

Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye‛, Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, C.2, S.3, s. 19-60. 
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A. Eserin Adı 

Abdülmecîd Sivâsî’nin hilyesi ilgili kütüphanelerde Terceme-i Hilyetü’n-Nebî, Terceme-i Hilye-

i Şerîf, Şerh-i Hilye-i Resûl-i Ekrem, Hilye-i Sivâsî-zâde Şeyhî, Şerh-i Hilye-i Şerîf adlarıyla kayde-

dilmiştir. Sadece A nüshasında eserin başlığı Hâzâ Şerh-i Hilye-i Şerîf-i Mevlânâ Şeyh Şemsüddîn es-

Sîvâsî şeklindedir. Bunun dışında diğer nüshalarda başlık bulunmamaktadır. Cengiz Gündoğdu, ilgili 

bazı kaynaklarda Telhîsu Hasâisi’n-Nebî ismiyle verilen eserin Abdülmecîd Sivasî’nin hilyesi oldu-

ğunu düşünmektedir (2000: 250). Görüldüğü gibi eserin kesin olarak bilinen tam bir adı yoktur. Her 

nüsha ilgili kütüphanelerde ayrı bir adla kaydedilmiştir. Elinizdeki çalışmada eserin adı Şerh-i Hilye-i 

Resûl olarak anılmıştır.  

 

B. Eserin Nüshaları 

Abdülmecîd Sivâsî’nin hilyesinin biri der-kenar olmak üzere beş nüshası vardır. Aşağıda nüsha-

larla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Her nüshanın baş kısmında tarafımızca verilen nüsha kısaltması yer 

almaktadır. Eserin Latin harfli metni hazırlanırken S1 ve S3 nüshaları kullanılmış, farklar dipnottta 

gösterilmiştir. Gerekli görülen yerlerde diğer nüshalardan da faydalanılmıştır.  

Eserin nüshalarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

1. S1: Terceme-i Hilyetü’n-Nebî, Süleymaniye Kütüphanesi, Servili, No: 145/1, 7-16. Poz (Mu-

harrem b. Muhammed b. Ârif ez-Zilî es-Sivâsî adıma Tercüme-i Hilyetü’n-Nebî adıyla kayıtlı.) 

2. S2: Terceme-i Hilye-i Şerîf, Süleymaniye Kütüphanesi, Uşşakî Tekkesi, No: 368/1, v. 6a-

13b. (Şemseddîn Sivasî, Terceme-i Hilye-i Şerîf adıyla kayıtlı.) 

3. S3: Şerh-i Hilye-i Resûl-i Ekrem, Süleymaniye Kütüphanesi, Serez, No: 3935, v. 4a-17b.  

4. İ: Hilye-i Sivâsî-zâde Şeyhî, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY No: 621, v. 58b-67b. 

(Hilye-i Sivâsî-zâde Şeyhî manzûm ve mensûr.) 

5. A: Şerh-i Hilye-i Şerîf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları 

Bel. Yz. K. 000862/32, vr. 67b-68a (Derkenar) (Hâzâ Şerh-i Hilye-i Şerîf-i Mevlânâ Şeyh Şemsüddîn 

es-Sîvâsî). 

Cengiz Gündoğdu, Abdülmecîd Sivâsî’nin Hz. Peygamber’in hilyesiyle alakalı bu şerhin çok kü-

çük farklarla Bidâ’atü’l-Vâ’izîn adlı eserindeki iki numaralı hadisin şerhinde de yer aldığını belirtir 

(2000: 251). 

Görüldüğü gibi S2 ve A nüshaları Şemseddîn Sivasî adına kayıtlıdır. Bu yanlış kayıt üzerine Ab-

dülkadir Dağlar, Şemseddîn Sivasî’nin şerhleri üzerine hazırladığı bir tebliğde “Şemseddîn-i Sivasî’nin 

bu eserlerinden başka kütüphane kataloglarından onun bir şerh eseri daha tespit edilmiştir.” (2015: 217) 

demektedir. Şemseddîn Sivasî adına kayıtlı eksik bir der-kenar nüshadan eserin asıl sahibinin tespit 

edilmesi imkânsız görünmektedir. Yukarıda sıraladığımız diğer nüshaların yardımıyla ayrıca hilye içeri-

sinde yer alan ve Abdülmecîd Sivasî’ye ait olan Şeyhî mahlasını taşıyan bir manzumeden hareketle bu 

hilyenin Şemseddîn Sivasî’nin değil, Abdülmecîd Sivasî’nin olduğunu söyleyebiliriz. 

 

C. Eserin Muhtevası 

Eser, Arapça hamdele ve salvele ile başlayıp eserin yazılış sebebin belirtildiği Türkçe dibace ile 

devam eder. Buna göre öncelikle Hz. Peygambere duyduğu sevgi ve onu sevdirmek isteği yazarın bu 

eseri kaleme almasına vesile olmuştur. Ayrıca daha önceden yapılan tercümelerde bulunan yanlışların 

giderilmesi ve kapalı ifadelere açıklık getirilmek istenmesi de yazar tarafından bir diğer neden olarak 

sunulmuştur. Abdülmecîd Sivasî, eserini Hz. Peygamber’i görerek yazmak istediğini, bunun üzerine rü-

yasında Hz. Peygamber’in üç kere kendisine cemalini gösterdiğini, bu sebeple eserini şüphe duymadan 

yazdığını belirtir. Öldükten sonra kendisine bir Fatiha okunmasını diler ve tercümesinin doğruluğundan 

şüphe edilmemesini rica eder. Bunun ardından Abdülmecîd Sivasî Müslim, Tirmizi, İbn Mâce, Buhârî, 

Enes ve Ebû Hureyre gibi bazı şahıslara ait rivayetleri tercüme etmek suretiyle araya kendine ya da bir 

başkasına ait manzum parçaları da ekleyerek Hz. Peygamber’in hilyesini mensur olarak kaleme alır. 

Abdülmecîd Sivasî’nin hilyesine göre Hz. Peygamberin fiziksel özellikleri, karakteri ve bazı 

davranış şekilleri şöyledir:  
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Hz. Peygamber bütün insanların en güzeli, cömerdi ve bahadırı idi. O bütün güzelliği üzerinde 

toplamıştı. Hz. Yûsuf’a bile Hz. Peygamberin güzelliğinin ancak yarısı verilmişti. Kısacası her ba-

kımdan bütün insanların en mükemmeli idi. 

 Bedeni ölçülü bir büyüklükteydi. İnsanların nazarında öyle uluydu ki her gören ona saygı göste-

rirdi. Yani onun güzelliği, büyüklüğü, ululuğu ve ruhaniyeti görenleri etkisi altına alır, utandırır ve 

korkuturdu. Onu yüceltmemek ellerinde değildi.  

Orta boyluydu. Ne çok uzundu ne de kısa. Başı ölçülü bir büyüklükte olup bütün azalarıyla 

uyumluydu. Saçları karışık ve kıvırcık değildi, düz de sayılmazdı. İnce, taze, güzel kokulu ve siyahtı. 

Yüzü pek beyazdı, nurluydu ve güzeldi. Bazı rivayetlere göre ne çok beyaz ne de esmerdi. Kaşla-

rı ince olup kavisli ve uzundu. Arası açık ve nurluydu. O nur, kaşlarının arasındaki birkaç kılın üzerini 

örterdi. Burnunun üzerinde bir nur vardı. Dikkatle bakmayanlar o nuru, burnun uzunluğu ya da yük-

sekliği olarak görürlerdi. Sürmeli olan gözlerinin akında kırmızılık vardı. Mübarek sakalı sıktı. Ya-

nakları yumuşak ve düzdü. Yumru değildi. Ağzı ölçülü bir büyüklükte idi. Dişlerinin arası seyrek ve 

açıktı. Gülünce mübarek dişlerinin arasında nur görünürdü.  

Boynu ölçülü bir uzunluktaydı. İlim madeni ve yumuşaklık mahzeni olan göğsü geniş ve enliydi. 

Omuzlarının arası uzaktı. Vücudunda göğsünden göbeğine kadar kıllardan oluşan elif gibi bir çizgi 

vardı ve bu çizgi, onun bedenine güzellik katıyordu. 

Eklem yerleri iriydi, sağlam ve kuvvetliydi. Karnında yumruluk yoktu. Göğsü ile karnı düz ve 

beraberdi. Kolları ve omuzları oldukça kıllıydı. Dirsekleri uzundu. Avuç içleri genişti. İlm-i kıyafet 

kitaplarında avuç içi genişliğinin cömertliğe işaret ettiği söylenmiştir. Ayağı yassıydı, enliydi ve et-

liydi. Ökçesinin eti azdı. Bir kusuru, kırığı ya da yarığı yoktu.  

İki omzunun arasında peygamberlik mührü vardı ve kırmızı renkteydi. Peygamberlik işaretlerin-

den biri olan bu mühür, güvercin yumurtası kadar olup sağ omzunun kemiği üzerinde idi. 

Yüksekten iner gibi yürürdü. Yani adımını önüne eğilerek geniş atardı. Sağa ve sola sallanmazdı. 

Yavaş ve ağırbaşlı bir şeklide yürür, koşturmazdı. Bazı kitaplarda sürat ve acele ile yürürdü denilmesin-

den kasıt, adımını geniş atmasıdır ki adımını geniş atanın dar atandan daha fazla yol aldığı bilinen bir 

şeydir, bu da sürate işaret eder. Hz. Peygamber’in yürüyüşünde edep, sakinlik ve alçakgönüllülük vardı.  

Kibirliler gibi boynunu çevirerek bakmazdı. Bakışları gizlice olmazdı. Ancak bazı rivayetlerde 

yeri geldiğinde kısa bakışlarla baktığı söylenmiştir. Hz. Peygamber tebessüm ederek güler, kahkaha 

atmazdı. 

Ansızın gören onun ihtişamından ve ağırbaşlılığından dolayı dehşete düşerdi. Ancak bir kere 

meclisinde oturup kaynaşan da onu sever, yaradılışının güzelliği, tebessümü, güzel muamelesi ve soh-

beti karşısında ona âşık olurdu. 

Hz. Peygamber cesarette, silah kullanmada, sebatta benzeri olmayan bir yiğitti. Savaşta herkesten 

önce düşmana hamlede bulunurdu. Hatta Hz. Ali şöyle söylemiştir: Savaşta gözler kararıp akıllar hay-

rette kaldığı anda en cesaretlimiz ve bahadırımız bile Hz. Peygamber’in vardığı yere yaklaşamazdı. 

Düşman çok da olsa geri dönmesi için emr olmadıkça düşmana karşılık vermekten geri kalmazdı. 

 

D. Eserin Şekil Özellikleri 

Mensur olarak kaleme alınan eserin içerisinde 17 tane manzum parça bulunmaktadır. Bunlardan 

8 tanesi Türkçe, 8 tanesi Farsça, 1 tanesi ise Arapçadır. 1 mısra, iki beyitlik bir mesnevi, 4 kıta ve 11 

ayrı beyitten oluşan bu manzum parçalar toplam 57 mısra tutarındadır. Li-muharririhi başlığından an-

ladığımız kadarıyla 9 tanesi Abdülmecîd Sivasî’ye aittir. 1 beyit Taşlıcalı Yahya’nındır. Diğerlerinin-

se kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

 

E. Eserin Latin Harfli Transkripsiyonlu Metni 

Bismillâĥirraĥmânirraĥîm ve bihi nesta‘în
138

 

Elĥamdülillâhilleźi enzele’l-kitâbe ve’l-hüdâ ve’t-tibyân ve nezzele aĥsene’l-ĥadîŝi ve’l-beyân 

elleźi taķşeirrü minhü cülûdu ehli’l-ħaşyeti ve’l-eyķân ‘alâ Muĥammedinilleźî be-celâlihi celle men 

                                                           
138 Bismillâĥirraĥmânirraĥîm ve bihi nesta‘în S1/S3’te yok. 
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celle mine’l-ecilleti ve’l-‘ayân ve bi-cemâlihi züyyine el-cinânu ve’l-ĥûru ve’l-ġılmân ve nevvere’l-

eşkâle ve’ś-śuvera ve’l-cinân ve ĥallâhu bi-ĥilyetin müsavvatin mücellâtin muĥallâtin ‘an-şevâyibi’l-

ķuśûri ve’n-noķśân fec‘alehâ ‘alâ śûretihi ve mir’âtin li-śıfatihi fe-men nažara ileyhâ bi-‘ayni’l-‘ayâni 

fe-ķad re’ye er-raĥmânü śallallâhu ta‘âlâ ‘aleyhi ķaddara maĥabbetehu iyyâhu ve bi-‘adedi külli mâ 

ebdâhu ve mâ aħfâfu ve ba‘d nihân degildür ki maġfiret ve ķurbetüñ sebeb-i ‘ažîmi
139

 Ĥażret-i 

maĥbûb-ı Ħudâ’yı
140

 sevmekdür ve sevdürmekdür. Maĥabbeti de gâh semâ‘la olur ki nâdirdür. Ammâ 

el-maĥabbetü ba‘de’r-rü’yeti ŧıbaķınca maĥabbet-i kâmile ġâlibâ şühûd ile olur. 

Ferd  

 Kâşkî sevdigümi sevse ķamu ħalķ-ı cihân 

 Ĥâśılı her sözümüz ķıśśa-i cânân olsa141 

 

Pes bu merâm içün ĥilye-i maĥbûb-ı Ħudâ’yı terceme murâd itdüm. Gerçi itmişler lâkin nüsaĥda 

ġalaŧ ve rivâyâtda tenâzu‘ vardur. Ŧatbîķ ve keşf-i niķâb itmemişler. Pes birķaç seĥer seheri iltizâm 

idüp ķadrü’l-ķudret taśĥîĥ bâbında on ķadar mütûn ve şürûĥdan dürer alınup ‘aķd olundı ki 

inşâ’allâhu ta‘âlâ gerden-i kâfûr-ı ĥavrâya lâyıķ ve lem yaŧmiŝhunne insun ķablehum velâ cân142 

mażmûnıdur ve bundan ġayrî vechen mine’l-vücûh cenâb-ı şefķat-me’âbî ile münâsebetüm yoġ-iken 

maĥż-ı keremine ve farŧ-ı ‘ulüvv-i himemine istinâden rü’yet ile yazmaķ isteyüp nolaydı ol şems-i 

kevneyn bu ħâke de ŧoġsa ve pertev śalsa ve ol sulŧân-ı dervîş-dil bu ħâneye ķonsa nûr u ‘izzetinden 

ne eksile dirken ķable’l-beyâż üç def‘a ‘arż-ı cemâl idüp bî-şübhe yazıldı. Tażarru‘ iderüm ki bu gedâ-

yı bî-edâ ve müflis-i ħâmil-i bî-nevâdan bir Fâtiĥa dirîġ buyurmayalar. İnşâ’allâhu bihâ hüdâ ve rıżâ 

ola ve mercûdur ki minhülerin fevt itmeyeler tâ ki
143

 tercememüz śıĥĥatinde iştibâh olmaya.  

Müslim ve Tirmiźî ve İbni Mâce ve Buħârî Enes’den râvîlerdür. Kâne ‘aleyhi’s-selâm aĥsenü’n-

nâsi ve ecvedü’n-nâsi ve eşca‘u’n-nâsi. Ya‘nî Ĥażret-i maĥbûb-ı Ħudâ cümle nâsuñ güzeli ve cömerdi 

ve bahâdırı idi. Ehl-i ķıyâfet müttefiķlerdür ki mecmû‘-ı eşkâl-i ĥasene ve ĥilye-i ĥasenâtı ĥażret-i 

‘aleyhi’s-selâmdan ġayrî cem‘ itmiş yokdur. Aĥbâr-ı Yehûd’dan ‘Abdullâh bin Selâm eydür: 

Ĥażretüñ vech-i münevverin gördügümde daħı süħanhâ-yı siĥr-âŝâr ve kelimât-ı misk-îŝâr ve gevher-

niŝârın gûş itmedin yaķîn bildüm ki bu şekl-i vecîh yalancı yüzi degildür ve Beyhaķî Ebû Hureyre’den 

râvîdür ki ĥażret-i ‘aleyhi’s-selâm cümle nâsuñ śıfat cihetinden aĥseni ve ecmeli ve ekmeli idi ve İbni 

Şeybe ve Aĥmed ve Ebû Ya‘lâ ve ĥâkim Enes’den râvîlerdür ki ĥażret-i ‘aleyhi’s-selâm cümle güzel-

ligi cem‘ itmiş idi ki ancaķ Yûsuf ‘aleyhi’s-selâma
144

 anuñ şaŧrı vü nıśfı virildi. 

 Ferd
145

 

 (Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün) 

 Ķażâ çü śûret-i Yûsuf çünîn laŧîf raķam gerd 

 Berây-ı śûret-i ħûb-ı tu imtiĥân ķalem gerd 

 

 Kâne ‘aleyhis’s-selâm faħimmen. Cism-i şerîfi i‘tidâlle ‘ažîm idi. Mufaħħamen. Ħalķ ķatında 

mu‘ažžam idi öyle ki her gören anı bî-iħtiyâr ta‘žîm iderdi.
146

 Ya‘nî anuñ ĥüsn ü mehâbet ve celâleti 

ve ceźbe ve rûĥâniyyeti
147

 görenleri tesħîr ider ve utandırur ve ķorkutur idi. Pes bi’ż-żarûre ta‘žîm 

iderler idi. Bi’ŧ-ŧabi‘ ta‘žîm itmemege ķâdir degiller idi. Ne ân ki teba‘iyyet ve ħıdmetleri tekellüfle ve 

ta‘žîm ve ĥürmetleri ħavf u recâ
148

 semti ile ola idi. Ba‘żılar ve mâ ene mine’l-mütekellifîn149
 âyetin 

bu mażmûna tefsîr itdiler. 

                                                           
139 maġfiret ve ķurbetüñ sebeb-i ‘ažîmi S1, S3/esbâb-ı maġfiretüñ ‘ažîmi S2. 
140 Ħudâ’yı S1/S3/ Ħudâ-yı müte‘âlüñ maĥabbetidür S2. 
141 Taşlıcalı Yahyâ’ya ait bir beyit. 
142 Bunlardan önce onlara ne bir insan ne de cin eli değmiştir. Rahman Suresi, 74. Ayet. 
143 tâ ki S1/tâ S3. 
144 Yûsuf ‘aleyhi’s-selâma S1/Yûsuf’a anuñ S3. 
145 Ferd S1/Beyt S3, S2. 
146 anı bî-iħtiyâr ta‘žîm iderdi S1/anı ta‘žîm iderdi bî-iħtiyâr S3. 
147 ceźbe ve rûĥâniyyeti S1/ ceźb-i rûĥâniyyeti S3. 
148 ħavf u recâ S1/ ħavf u yâ recâ S3. 
149 Ve ben kendiliğimden yükümlülük getirenlerden değilim. Sad Suresi, 86. Ayet. 
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Vasaŧü’l-ķâmeti. Ķadd-i şerîfleri mu‘tedil
150

 ve orta ve mevzûn idi. Ziyâde uzun da ve
151

 ķıśa da 

degil idi.  

‘Ažîmü’l-hâmeti. Ser-i sa‘âdeti i‘tidâl ile büyük idi. Śıġar ve kiberde sâyir a‘žâsına uyardı. Mü-

heźźeb Luġati’nüñ ‘ažîmü’l-hâme ‘ibâretini vasaŧü’r-re’s ile tefsîr itdügi yine i‘tidâli beyândur. 

Te’emmel.  

Recalü’ş-şa‘ri. Zülf-i ‘anber-‘iŝâr ve misk-âŝârı sâyir ebnâ-i ‘Arab śaçı gibi ķarışuķ ve ķıvırcıķ 

degil idi ve ziyâde ķıvırcıķsız da degil idi. Belki ince ve muŧarrâ ve muŧayyeb mažhar-ı heybet ü celâl 

bir siyâh zülf idi ki Manśûr-vâr hezâr ħastegân u bî-dilân ol zencîr-i devletle beste ve ķayd-ı sivâdan 

ve selâsil-i hevâdan reste olup silsile-i meşâyiħ-i źevi’l-eźvâķa ve bend-i ‘uşşâķa ŧaķıldılar ya‘nî âzâd 

oldılar. 

Beyt
152

 Li-Muĥarririhi 

  (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 Beste-i pâ-bend-i şevķat key şeved bâ ġayr-ı râm 

 Ehl-i ıŧlâķ güft ehl-i ķayd râ śoĥbet ĥarâm 

Ve ol noķŧa-i devr-i vücûdın medârında ya‘nî çengâl-i ħam-ı zülfinde fenâ ile beķâ buldılar ve âb-ı 

ĥayât-ı müste‘ârdan el yuyup ħalaķu’l-insânu żay‘â ĥaddinden çıķup küntü lehü sem‘an ve baśaran ilâ 

âħirihi ŧıbaķınca śıfat-ı ķaviyy ve ķâdir ile muttaśıf ve ħulķ-ı metîn ve bâķî ile müteħallıķ olup ķaviyy ve 

manśûr oldılar. Gerçi bu maķâm-ı manśûrlarınuñ ĥaķîķaten vücûdın ve me’âl-i kelâmın ve merci‘-i 

ĥikâyetin bilmeyenler ve bu meydân-ı Ĥüseynlerinüñ şehd-i şehâdet ve şühûdın ŧatmayanlar ve ķâbe 

ķavseyn yayın çekemeyenler ve çâr-đarbla fenâ ŧoķmaġın çalamayanlar ve felâ yüsrif fi’l-ķatli innehu 

kâne manśûren remzine irmeyenler ve ileyhi’l-merci‘u ve inne ileynâ iyâbehüm ve enne ilâ rabbike’l-

müntehâ ey merci‘a’l-vücûd ve iyâbehu ve müntehâhu sırrını ŧutmayanlar ve hüve me‘aküm eynemâ 

küntüm ve senürihîm âyâtinâ fi’l-âfâķî ve fî enfisühim ĥattâ yetebeyyene lehüm ennehü’l-ĥaķķu ey 

yežherü lehüm inne ĥaķîķaten mâ-fi’l-âfâķî ve’l-enfüsi hüve’l-ĥaķķu ĥaķîķatin merâyâ ve žılâlde şühûd 

itmeyenler ve elem tere ilâ rabbike keyfe meddezzille153
den žılel-i ‘âlem-i kevnüñ ĥaķîķate ve mükevvi-

ne sâye olup bu sâyenüñ ehl-i baśîrete nûr-ı ħurşîd-i vücûda ĥâ’il olmaduġın ŧuymayanlar  

Ferd
154

 

  (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 Ve kem men ‘âyibin ķavlen śaĥîĥan  

 Ve âfetuhu mine’l-fehmi’s-saķîm155  

ŧıbaķınca kendülerin taħti’e itdiler. ‘Amîle ižhâr itdiler ene śadâsın ķafaś-ı manśûrîden beste ve şikes-

te ķıldılar hele görelüm yâ görenlere śoralum dimediler. 

Meŝnevî
156

 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 Çün ķalem ber-dest ġaddârî-buved 

 Lâ-cerem Manśûr berdârî buved 

 

 Enbiyâ-râ güfte ķavmi râh-ı güm 

 Lâ-cerem innâ teŧayyernâ biküm 

 

Uķtulûni yâ ŝiķâti inne fî ķatli ĥayâti buyurduġı üzere śûretâ öldürdüler. Ma‘nen iĥyâ iderler ki 

beyża żımnîce beççe žuhûr ve ŧayerân idemedügi gibi ol bâz-ı İlâhî’nüñ ve ol hümâ-yı ‘âlî-cây ve şeh-

                                                           
150 mu‘tedil S1/ mu‘tedil idi S3. 
151 ve S1/ S3’te yok. 
152 Beyt S1/Müfred S3. 
153 Sahibinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Furkan Suresi, 45. Ayet. 
154 Ferd S3/S1’de yok. 
155 Vezin bozuk. 
156 Meŝnevî S3/ Beyt S1. 
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bâz-ı bülend-pervâz dest-i pâdişâhînüñ ħıŧŧa-i imkândan ŧayerân idüp âşiyân ĥaķîķatine vuśûline sebeb 

oldılar henûz manśûr oldı bu ne ĥayretdür ki gördüm diyenlerüñ ehl-i şerî‘at sikkîn-i lâ-tüdrikühü’l-

ebśâru ile gözin oyarlar ve ehl-i ĥaķîķat görmedüm diyenlerüñ ķalem-ŧerâş-ı lem ‘abüd rabben lem 

erahu ile adın defter-i şühûddan yuyarlar. Hemân çâre nûr-ı śıfâtı merâyâ-yı ekvânda gören ehl-i 

şühûda
157

 görüp görmezcelenmekdür. İħtiyâr elinde ise  

Li-Muĥarririhi
158

 

  (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 Çün ĥaķîķat źât-ı ġaybı bâŧınmış hû direm 

 Vaśfla žâhir iken hâźâ dimez şeŧŧâr-ı ‘aşķ 

 

 Pâdişeh śûret degişmiş gösteren maġżûb olur 

 Görmez ü bilmezlenür seyr iden dîdâr-ı ‘aşķ 

 Eger ıżŧırârî ise ‘uķalâ ķatında mużtarr ma‘źûrdur. 

 

Ferd
159

 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 Câm-ı la‘lüñ cür‘asından içeni men‘ idemez 

 Bû-Ĥanîfe daħı Mâlik Şâfi‘î vü Ĥanbelî  

 

Li-Muĥarririhi
160

 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 Bû-Ĥanîfe Şâfi‘î vü Mâlik în dersî negerd 

 Nî ne-dânend belki161 în-râ her yeki dersîne gerd 

 

Li-Muĥarririhi
162

 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 ‘Âşıķ-ı zinde-dilîrâ meşev ey mürde ‘adû 

 Key ne-tersâ ki keşed ġayret-i aĥbâb-ı ĥabîb 

 

Ezherü’l-levn. Vech-i laŧîfinüñ reng-i şerîfi ebyaż u enver ve aĥsen ü ecmel idi. Ba‘żı rüvât didi 

ki ne śâfî aķ ve ne esmer idi. Belki aķı ziyâde aķ ve ķırmızısı ziyâde ķırmızı olup ve
163

 ‘uşşâķ-ı derd-

mendâna her görünüşde
164

 bir gûne reng virür idi. Śıbġatallâhu ve men aĥsenü minallâhi śıbġaten. 

 

Li-Muĥarririhi
165

 

 (Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün) 

 La‘l ü leb-i gülgûnı reng virdi ķamu gûne 

 Ķızıl delidür ĥattâ ol mey-kededen mey nâb 

 Vâsi‘u’l-cebîn. Mübârek alnı giñ idi.  

 Ezeccü’l-Ĥavâcib. Ķaşları ince ve muķavves ve uzun idi. 

 

 

                                                           
157 nûr-ı śıfâtı merâyâ-yı ekvânda gören ehl-i şühûda S1/S3’te yok. 
158 Li-Muĥarririhi S1/ Ķıŧ‘a S3. 
159 Ferd S1/Beyt S3. 
160 Li-Muĥarririhi S1/Müfred Li-Muĥarririhi S3. 
161 Belki S1/her yeki S3. 
162 Li-Muĥarririhi S1/Beyt Li-Muĥarririhi S3. 
163 ve S1/ S3’te yok. 
164 görünüşde S1/baķışda S3. 
165 Li-Muĥarririhi S1/Beyt Li-Muĥarririhi S3. 
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Li-Muĥarririhi 

 (Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün) 

 Ķâmet-i şeyħi dütâ şod bâ-ġam-ı ebrû-yı tû 

 Kîn buved ķavs-i ķażâ ber-dil neyâyed zû-sihâm 

 

Li-Muĥarririhi 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün) 

 Hilâl ü ķavs-i ebrûsın ħaŧâ’en ħayâl itdüm 

 Egildi baña dir ķudret kitâbına ķalem ķatduñ 

 

 Ķader ķavsine daħl itdüñ ya geldüñ daħı miĥrâbı 

 Yüzüñ ķaraladuñ tîr-i ķażâdan ķorķmaduñ gitdüñ 

 

Ümmü Ma‘bed rivâyetinde ve Ka‘bü’l-Aĥbâr’uñ Tevrât ve İncîl’den rivâyetinde aķren dir ki çatuķ 

ķaşlu dimekdür. Ammâ Tirmiźî ve Beyhaķî ve Ŧaberânî’nüñ Hind İbni Ebî Hâle rivâyetinde min ġayri 

ķarnin dir ki açuķ dimekdür ve hem Beyhaķî Ĥażret-i ‘Alî
166

 rivâyetinde eblec dir ki açuķ ķaşlu dimek-

dür hem ‘Arab ķatında açuķ ķaşlu olmaķ müstaĥsendür. Gerçi
167

 ‘Acem peyveste ebrûyı istiĥsân ve 

medĥ ider. Lâkin Ķıyâfet-nâme-i Şâfi‘iyye’de güşâde ebrûyı maķbûl ŧutar ve hem rü’yâda vâzıĥ
168

 gö-

ren mekşûf-ı baśîret ve mücellâ-dil olanlar açuķ dirler. Ne‘am Tevrât ve İncîl mütevâtir kitâblardur.
169

 

Andan naķl
170

 mütevâtir ise rü’yâ ve ilhâm aña ġalebe itmez. Lâkin câyiz ki rûĥ-ı ķudsîye mekân olan 

iki ķaş arasındaki nûr ol birķaç şa‘re-i laŧîfeyi setr ide. Nûr-ı şems gice ķarañusın maĥv itdügi gibi anuñ 

çün görinmeye. Hem vâķı‘ada gören aśĥâb-ı kirâmuñ rivâyeti de vardur ki açuķ didiler.
171

 Ba‘żılar ey-

dür: İki mübârek ķaşı
172

 arasında bir fürce var idi. Lâkin ince idi. Te’emmül ile bildürdi.
173

 Pes taŧbîķ ol-

dı. Tedebbür
174

 bunı da dimişler ki leme‘ân-ı nûr-ı vechinden diķķatle baķamayup ol fürceyi seçemez-

lerdi. Yâħod
175

 mehâbetinden ĥayâ idüp dike baķamayup seçemezler idi. 

Mürtefi‘ü’l-enf. Mübârek burnı yüce idi. Ammâ Hind İbn Ebî Hâle rivâyetinde eydür: Aķne’l-

‘ırneyn lehü nûrun ya‘luhu yaĥsebuhu men lem yete’emmelhu eşemm. Ya‘nî ĥażretüñ
176

 burnı ortası 

yüksek idi. Üzerinde nûr var idi. Diķķatle baķamayan
177

 seçemezler idi. Anuñ çün uzun görürler idi.  

Eşkelü’l-‘ayneyn. İki gözlerinüñ aķı içre ķırmızılıķ var idi. Aśĥâb-ı ĥadîŝden Ebû ‘Ubeyde ve 

ġayrîsi ve Śıĥâĥ ve Maġrib ve ġayrî luġat kitâbları
178

 cem‘an böyle naķl itdiler. Śaĥîĥ ve śavâb da bu-

dur. Ammâ eşkel gözlerinüñ şaķķı uzun diyü
179

 tefsîr itdiklerini Ķâđî ‘Iyâż ve ġayrîsi taħŧı’e itdi.  

Ve ekĥalü bilâ-iktiĥâlin. Kuĥl-i eźel ve sürme-i mâzâġ ile kendünden mukaĥĥal idi. Anuñ çün 

mâ-sivallâha baķmayup ve ekvâna tenezzül itmeyüp yigirmi üç yıl âfâķı ķaplayup bî-miŝl salŧanat 

sürdi. Ġarîbdür bu ki ibtidâ ve iŝnâ ve intihâda hîç mu‘cib ü müteġayyir ve maġrûr u mütekebbir ol-

madı. Sîret-i ķadîmelerinden geçmeyüp terk ü fenâ iħtiyâr itdi.  

 

                                                           
166 Ĥażret-i ‘Alî S1/ Ĥażret-i ‘Alî kerremallâhu S3. 
167 Gerçi S1/ ve egerçi kim S3. 
168 vâzıĥ S1/ vâzıĥca S3. 
169 Tevrât ve İncîl mütevâtir kitâblardur S1/ Tevrât ve İncîl ulu mütevâtir kitâblardur S3. 
170 naķl S1/ naķl daħı S3. 
171 Hem vâķı‘ada gören aśĥâb-ı kirâmuñ rivâyeti de vardur ki açuķ didiler S1/ Bu mes’ele ehl-i şühûddan gayrî fehm itmez. 

Meclisinde bütün göziyle gören aśĥâb-ı kirâmuñ rivâyet-i meşhûresi de vardur ki açuķ didiler S3. 
172 mübârek ķaşı S1/ķaşı S3. 
173 bildürdi S1/bildürdiler S3. 
174 Tedebbür S1/Te’emmül S3. 
175 diķķatle baķamayup ol fürceyi seçemezlerdi. Yâħod S1/ görmeyüp yâ S3. 
176 Ya‘nî ĥażretüñ S1/ Ya‘nî S3. 
177 baķamayan S1/ baķmayanlar S3. 
178 ve Śıĥâĥ ve Maġrib ve ġayrî luġat kitâbları S1/ kitâblarından Śıĥâĥ ve Maġrib ve ġayrîsi S3. 
179 uzun diyü S1/ uzun idi diyü S3. 
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Li-Muĥarririhi 

 (Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün) 

 Sür sevâd-ı sivâyı çeşmüñden 

 Sürmeli olma sürmelen gözüñ aç 

 

 Vâĥidi iki gördi aĥvel olan 

 Kuĥl-ı vaĥdetdür aña yine ‘ilâc 

 

 Ķâbe ķavseyn ene’l-Ĥaķķ’uñ sırrı 

 Remz-i ednâda ħod cihân Ħallâc 

 

 Ħaberi naĥnü aķreb añlatmaz 

 Görmediñse śıfatını Bezcâc180 

Keŝŝü’l-liĥyeti. Mübârek śaķalı śık idi.  

Sehlü’l-ĥaddeyni. Yañaķları yumuşaķ idi. Ķatı degil idi. Düz idi. Yumrı degil idi.  

Đalî‘ü’l-fem. Mübârek aġzı i‘tidâlle büyük idi.
181

 Dişleri büyük olduġı çün yâħod mübârek 

aġzınuñ
182

 içü giñ idi dimekdür didiler.  

Müfellicü’l-esnâni. Dişleri arası seyrek idi ve açuķ idi. Ŧaberânî ve Beyhaķî İbni ‘Abbâs’dan ri-

vâyet iderler
183

 ki söyledikce yâ güldükce mübârek dişleri arasından nûr görinürdi.  

Ŧavîlü’l-‘unuķı. Mübârek boynı i‘tidâl ile uzun idi.  

‘Arîżü’ś-śadri. Mübârek gögsi ki ma‘den-i ‘ilm ve maĥzen-i ĥilm idi. Vâsi‘ idi. İnlü idi.  

Ba‘îdün mâbeyne’l-menkibeyni. İki omuzları arası ıraġ idi. Yaġrınlı idi.  

Daķîķü’l-mesrebeti. Sînesinden sürresine dek yâħod ķarnından
184

 elif gibi ķıllardan ince ħaŧ var 

idi ki cism-i şerîfine leŧâfet virmiş idi.  

Đaħimü’l-Kerâdîsi. Mefâśîl-i şerîfeleri ya‘nî eñeleri iri ve muĥkem idi ve ķuvvetli
185

 ve śıķ idi.  

‘Âri’ŝ-seddeyni ve’l-baŧni. Laŧîf memeleri ve ‘afîf ķarnı yumrı ve büyük degil idi. Belki memesi 

ve gögsi ve ķarnı düz ve berâber idi.  

Eş‘ârü’-ź-zirâ‘ayni ve’l-menkibeyni. Ķollarında ve omuzlarında vâfir yâħod uzun ķıllar var idi.  

Ŧavîlü’z-zendeyni. Mübârek dirsekleri uzun idi ve didiler ki dizlerine yetişürdi.  

Raĥbü’l-râĥati. Ayası giñ idi. Kütüb-i ķıyâfetde vüs‘at-i kef delîl-i cûd u seħâ ve dîķi delîl-i 

levm
186

 ü buħldür. Ķâle Ĥassân rađiyallahu ‘anh lehü râĥâtün lev enne mi‘şâr-i cûdehâ. ‘Ale’l-berri 

kâne’l-berrü endâ mine’l-baĥri.  

Şeŝnü’l-keffeyn ve’l-ķademeyni. Ayası ve ayaġı yoġun idi. Žâhir budur ki ayaġı
187

 yaśśı yâħod 

enli
188

 idi diyü rivâyet itdikleri bu mażmûndur. Ammâ Müslim ve Tirmiźî Câbir bin Semüre’den 

menhûsü’l-‘aķab rivâyet itdügi ki ökçesinüñ eti az dimekdür. Yine bu rivâyete muħâlif olmaz. Câ’iz 

ki ayaġı etlü ve ökçesinüñ eti az ola.  

Beyne ketfeyhi ħâtemü’n-nübüvveti ĥamrâ’e miŝle beyżi’l-ĥammâmeti mimmâ yeli’l-fıķâra min 

aśli ketfihi’l-yümnâ. İki çigini arasında nübüvvet mühri var idi ki ķırmızı idi. Gügercin yumurdası 

ķadar oñurġa ŧarafında śaġ çigininüñ kemügi üzerinde idi. Ve kâne źâlike ‘alemen min a‘lâmi’n-

nübüvveti. Bu daħı nübüvvet şi‘ârlarından bir nişân idi.  

                                                           
180 Bu beyit S1’de yok. 
181 büyük idi S1/ büyük idi dirler ki S3. 
182 aġzınuñ S1/ aġzı S3. 
183 iderler S1/ider S3. 
184 ķarnından S1/ ķarnına dek S3. 
185 ķuvvetli S1/ ķuvvetli idi S3. 
186 delîl-i levm S1/ delîlü’l-levm S3. 
187 ayaġı S1/mübârek ayaġı S3. 
188 enli S1/etli S3. 
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Mesîĥü’l-ķademeyni. Mübârek ayaķları düz idi. Śayķallu gibi ve yumuşaķ idi. Çuķurı ķuśûrı 

śınuġı ve yaruġı yoġ idi. Ĥattâ didiler ki düzlügünden śu ŧoķunsa aķar yürüyüvirürdi.  

Yaħŧu tekfâ’u. Ya‘nî adımın
189

 öñine mâ’il adardı ve öñine ŧoġrı giñ adardı. İki cânibe śalınıvir-

mezdi. Yemşi hevnen. Rıfķ u vaķâr ile yürür idi. Segirdivirmezdi. Meger kâfir ķovmaķda yâ mâbey-

ne’ś-śafâ ve’l-merve ola.  

Źerî‘ü’l-meşyeti. Ķânûn’da eydür: Sür‘at ve ‘acele ile yürür idi dimekdür. Ammâ murâd yine 

adımını giñ
190

 admasını beyândur didiler. Rûşendür ki
191

 adımını giñ adan ŧar adandan ziyâde menzil 

alur. Pes bu cihetden sür‘at mefhûmı bulunur. Ve illâ Ĥażret-i ‘aleyhi’s-selâm bî-vaķâr ve bî-sekîne 

yürürdi ve ħiffetle ĥâşâ segirdir idi dinmez.
192

 Yemşi hevnen lafžı ħod edeb ve meskenet ve ħużû‘la 

yüridügin bildirür.
193

 Ba‘żı fetâvâda eydür: Bir kimse cum‘a gün mescide yönelse bilse ki segirtme-

yince cum‘a fevt olur yine yilmek ve segirtmek
194

 lâyıķ degildür. Ke-ennemâ yenħaŧŧu min śabebi. 

Ke-ennehu bir yüksek yerden inerdi. Maķśûd öñine mâ’il yürimekde ve adımını giñ admaķda 

mübâlaġa-i beyândur ya‘nî adımını öñine meyl ile seyrek adar idi. Ke-ennehu bir yüksek yerden aşaġı 

inerdi.  

Ve iźâ iltefete iltefete cemî‘an. Baķsa bir uġurdan baķar idi. Boynınuñ bir ŧarafı ile yâħod boynı-

nı bir ŧarafa bükmekle baķmaz idi ki mütekebbirler ‘âdetidür. Ammâ Şerĥ-i Mişkât’da eydür: Uġrın 

baķmazdı dimekdür. Lâkin ba‘żı rivâyetde eydür:
195

 Lâzım geldikde ĥażretden müsâraķatan nažar 

vâķi‘ olmuşdur.  

Kâne đıĥkuhü tebessümen. Gülmesi tebessüm idi. Ķahķaha itmedi.  

Men re’âhu füc‘eten hâbehu li vaķârihi. Añsuz gören heybet alurdı vaķâr ve iĥtişâmından. Ve 

men câlesehu ve ħâleŧahu aĥebbehu li-ĥüsni ħulķıhi. Bir kerre meclisinde oturup muħâlaŧa iden anı 

severdi ĥüsn-i ħulķı içün ya‘nî tebessüm ve mülâŧafasına ve leŧâfet ve mücâlesesine musaħħar olup 

bi’ż-żarûre ‘âşıķı olur idi. Ĥattâ rü’esâ-yı kefereden
196

 ba‘żısı Ĥażret-i Muĥammed ‘aleyhi’s-selâm
197

 

fuķarâyı geydürsün bendesi ve tâbi‘î ve dükeli umûrında ħâdim-i münķâdı
198

 biz olalım ve mâ-

melekimüz îŝâr idelüm
199

 didiklerinde ĥażret-i ‘aleyhi’s-selâm şümûl-i İslâm’a ĥarîś olmaġın nev‘â 

meyl itmiş iken Ĥażret-i Ĥaķ
200

 rıżâ virmeyüp velâ taŧrudilleźîne yed‘ûne rabbehüm201
 âyeti ile

202
 

ĥabîbine kefereden
203

 istiġnâ ile emr ve anlaruñ murâdı üzre olmaķdan men‘ buyurdı. Pes kefereden 

nicesi ol sulŧânuñ mu‘cizesin görüp śıĥĥat-ı nübüvvetin bilmişler iken
204

 ve ceĥadû bihâ ves-

teyķanethâ enfüsühüm žulmen ve ‘ulüvven ŧıbaķınca ġayret-i câhiliyyet ve maĥż-ı ‘inâd ile cüĥûd ve 

inkâr itdiler. Ol künûd ve iġtirâr da ķalķardı.
205

 Nûr-ı vechin ‘ayânen görmüşler imişse lâkin ġayret-i 

ġayûr-ı bîçûn ol cenâbet-i şirk ile ve ħabâŝet-i küfr ile mülevveŝ ve muħabbeŝ olan
206

 ve aĥvel-vâr biri 

                                                           
189 Ya‘nî adımın S1/Adımını S3. 
190 adımını giñ S1/ adımını öñüne mâyil S3. 
191 Rûşendür ki S1/ Zîrâ S3. 
192 bî-vaķâr pek yürürdi ve segirdir idi dinmez S1/bî-vaķâr ve bî-sekîne yürürdi ve ħıffetle ĥâşâ segirdir idi dinmez S3. 
193 ħod edeb ve meskenet ve ħużû‘la yüridügin bildirür S1/ħod ĥażret-i ‘aleyhi’s-selâmuñ edeb ve meskenetine ve ħużû‘la 

yüridügine delâlet ider S3. 
194 yilmek ve segirtmek S1/segirtmek 
195 baķmaz idi ki mütekebbirler ‘âdetidür. Ammâ Şerĥ-i Mişkât’da eydür: Uġrın baķmazdı dimekdür. Lâkin ba‘żı rivâyetde 

eydür S1/baķmaz idi dimekdür. Lâkin ba‘żı siyer kitâblarında eydür S3. 
196 Ĥattâ rü’esâ-yı kefereden S1/ Ĥattâ śanâdîd-i fecereden ve rü’esâ-yı kefereden S3. 
197 ‘aleyhi’s-selâm S1/ śallâhu ‘aleyhi’s-selâm S3. 
198 ħâdim-i münķâdı S1/ ħâdim ü münķâdı S3. 
199 mâ-melekimüz îŝâr idelüm S1/ mâ-melekimüz ve serimüz yolına îŝâr idelüm S3.  
200 Ĥażret-i Ĥaķ S1/ Ĥażret-i Ħudâ ve celle ve ‘alâ S3. 
201 Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. En’am Suresi 52. Ayet. 
202 âyeti ile S1/ âyet-i kerîmesi üzere S3. 
203 Kefereden S1/ mesfûr kefereden S3. 
204 bilmişler iken S1/ bilmişken S3. 
205 Ol künûd ve iġtirârda ķalķardı S1/ O künûd-ı ledâd ve iġtirâr u ‘inâd daħı ķalķardı S3. 
206 cenâbet-i şirk ile ve ħabâŝet-i küfr ile mülevveŝ ve muħabbeŝ olan ve S1/ cenâbet-i küfr ile mülevveŝ ve ħabâŝet-i şirkle 

muħabbeŝ olup S3. 
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iki gören gözlere
207

 ol sırr-i vaĥdet ve śâĥib-dem ü ħalvet ve ehl-i vaķt-i li-ma‘-Allâh ve maĥbûb-ı 

hücre-i ķâbe ķavseyn vâśıl-ı merci‘-i menzileyn ve maŧlûb-ı ġurfe-i vaĥdet-i ķıbleteyn ve medâr-ı 

noķŧa-i devr-i eflâk ve mažhar-ı ħiŧâb-ı le-‘amrük ve levlâk olan gözini göstermedi.  

Beyt
208

 

 (Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün) 

 Âh rûyî-be-güźâr u der-i yek cild kön cem‘  

Heme aķvâl-i Mevlânâ vü ‘Aŧŧâr eyyâm-ı sülûkümde bir śûfî ile ħalvet-nişîn oldum. Ĥażret-i 

risâleti ĥilye-i şerîfesi üzere
209

 vâżıĥca görür idi ve şerî‘at ve ŧarîķatde ne ķadar şübhesi var ise śorup 

kitâba ve na‘tı bahâya
210

 muvâfıķ cevâb alurdı. Birgün eydür: Didim ki yâ resûlallâh cemâlullâhı baña 

göster. Buyurdı ki men mažhar-ı tâmmem ve mir’ât-ı ħâśśem. Ben anda maĥvem benüm ĥaķîķatüm 

oldur. Pes seçemezsin hemân beni gördügüñ anı görmekdür. Allâhümme śalli ‘alâ Muĥameddini’l-

mechûli ķadruhu’l-münşeriĥi211 śadruhu ‘adede mâfî ‘ilmike. 

Li-Muĥarririhi 

 (Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fa‘ûlün) 

 Śafâ vü ‘ilm ü ‘aşķuñ maķsemidür 

 O kim Bu’l-Ķâsım ile künyeti var 

 

 Seg-i kûyuñ izinden śu içenler 

 Ebed sekrân u dâyim ĥâleti212 var 

 

 Özüñden ġayrisin maĥbûb idenler 

 Geçer ‘ömri güzelsiz ĥayreti
213

var 

 

 Şu kim ‘âşıķlarına bende oldı 

 Şeh-i ‘âlî ‘alemdür şevketi var 

 

 Şu kim214 şer‘-i şerîfin215 ķıldı ta‘žîm 

 Dü-‘âlemde mü’ebbed devleti var 

 

 Yitüren yoġını varını buldı 

 Sözin kesdi vü sıñdı ĥâleti var 

 

 Nesi var Şeyħî’nüñ medĥ ide anı 

 Hemân issin yitürmüş bir eti var 

 

Neŝr: Sözümüze gelelüm pes kâfirlerüñ gözi iki gördügi çün men re’âni fe ķad re’ya’l-Ĥaķ sırrı-

nuñ mažharın
216

 göremediler. Ya‘nî Ĥaķķ’ı
217

 şühûd idemediler. Yenžurune ileyke ve hüm lâ-

yübśırûn bu daķîķadur. 

 

                                                           
207 gözlere S1/ ve şems-i ĥaķîķate vücûd şehrine ħuffâś-vâr ŧâķat getürmez gözlere S3. 
208 Beyt S3/ S1’de yok. 
209 Ĥażret-i risâleti ĥilye-i şerîfesi üzere S1/ Ĥażret-i risâleti ķaçan kim isteye ĥilye-i ħâśśası ile S3. 
210 kitâba ve na‘tı bahâya S1/fetvâyı müftî bahâya S3. 
211 Muĥameddini’l-mechûli ķadruhu’l-münşeriĥi S1/Muĥammedini’l-mechûl ķadruhu el-meşrûh S3. 
212 ĥâleti S1/ĥayreti S3. 
213 ĥayreti S1/ĥasreti S3. 
214 Şu kim S1/O kim S3. 
215 şer‘-i şerîfin S1/ şer‘-i laŧîfin S3. 
216 Mažharın S1/ mažharını S3. 
217 Ĥaķķ’ı şühûd idemediler. S1/ Ĥaķķ’ı mir’ât ħâśśasında şühûd idemediler. Âyîne çoķluġından yañıldılar. S3. 
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Ferd
218

 

 (Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘iün) 

 Eger ĥicâb-ı Muĥammed be-derred ez-yek-şâħ 

 Hezâr râhib ü ķıssîs ber-dered zünnâr 

Velev şi’nâ le-ateynâ külle nefsin hüdâhâ ve lâkin219 ilâħ veyâħud ol nûrü’l-envâruñ vücûdı gerçi 

bi’l-külliyye nûr idi. Lâken fî ķulübihim marażun ŧıbaķınca küffâruñ ‘ayn-ı baśîretleri a‘mâ idi. 

‘Ayândur ki
220

 âfitâb-ı pür-tâb ‘ameş ü ġarb śâĥiblerinüñ gözlerinüñ ‘illetin arturur. Âħer ĥadîŝ-i şerîf 

ki
221

 ve eşca‘u’n-nâs ve ecvedü’n-nâsdur. Ya‘nî ol sulŧân ħalkuñ ziyâde cömerdi ve mürüvvetlüsi idi. 

Seħâ vü kerem ol mertebe idi ki
222

 mâ-melekin îŝâr idüp gelen ġanâyimden kendü ħânesine alıķoma-

maġın velâ tebsuŧhâ külle’l-basŧi ‘itâb gûne nâzil oldı. Şecâ‘atde ol mertebe idi ki ehl-i siyer eydür: 

Ĥażret-i ‘aleyhi’s-selâm cümle
223

 enbiyâdan etlü idi ve ķuvvet-i ķalbde ve silâĥ ķullanmaķda ve 

ŝebâtda miŝli yoġ idi ve ġazâvâtda münferiden cümleden ilerü a‘dâya ĥamle ķılurdı.
224

 Ĥattâ Ĥażret-i 

‘Alî kerremallâhu vecheh buyurdı ki: Ħırâm-ı ĥarbde gözler ķararup ‘aķıllar müteĥayyir olduķda bir 

ziyâde şecî‘müz ve ġâyetle bahâdırımuz ĥażret-i ‘aleyhi’s-selâm
225

 varduġı maĥalle ķarîb varabilemez 

idi ve küffâr-ı bed-kirdâr ķatı çoķ da olsa rücû‘a emr olmayınca muķâbeleden dönmezdi. Vallâhu 

yu‘assimüke mine’n-nâsi feseyekfikehumullâhu ve innâ kefeynâ ke’l-müstehzi’în mażmûnlarında 

olan delâ’il-i beşâret-âmîze tevekküli muĥkem idi. Anuñ çün naśaretü bir’-ru‘bi mesîretü şehr ŧıbaķın-

ca bir aylıķ vilâyete heybeti düşüp şiddet ve şöhret ve şevketi cihânı ŧutup
226

 kisrâ kesr vü ķayśer ķaśr 

u haśr olup kûs-ı keykâvusuñ ķasnaġı hübûb-ı hevâ-yı seyf-i ‘izzetinden ve śarîr-i ħancer-i heybetin-

den yarılmış idi.  

 (Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün) 

 Yetmez mi bu müdâm selâŧîn-i müslimîn. 

 Küffâra ġâlib olmadadırlar dem-i ķıtâl.  

 

Eś-śalâtü ve’s-selâmu ‘aleyke yâ ķâ‘ide’l-ma‘ķadı’ś-śıdķı bi-ķademi’l-‘aşķı ve’ś-śıdķ veyâ 

nûre’ş-şemsi ve’l-bedri veyâ sâkine’l-ķalbi ve’ś-śadr veyâ câlis-i mecâlisi’ś-śadr veyâ mechûle’l-

ķıymeti ve’l-ķadr ve śâĥib-i leyletü’l-ķadr. 

 

SONUÇ 

Şerh-i Hilye-i Resûl, Abdülmecîd Sivasî’nin dile, edebiyata, tasavvufa ve bazı ilmî konulara dair 

Türkçe, Arapça ve Farsça olarak kaleme aldığı çok sayıda eserinden sadece birisidir. Mensur olmakla 

birlikte aralarda manzum parçaları da ihtiva eden bir Hz. Peygamber hilyesidir. 

Kaynaklarda, Abdülmecîd Sivasî’nin şiirlerinde sanat gayesi gütmediği, fikirlerini samimi bir 

şekilde ifade etmeyi tercih ettiği (Toparlı 1984: X), yaşadığı devrin eşine rastlanamayan bir dil inkı-

lapçısı ve temiz Türkçenin ilk müjdecilerinden sayılabileceği (Üçer 2007: 102) gibi yorumların aksine 

Abdülmecîd Sivasî, Şerh-i Hilye-i Resûl’de yer yer sade bir dil kullansa da çoğunlukla sanatlı bir söy-

leyişi tercih etmiş ve manzum parçaların bir kısmını da Farsça yazmıştır.  

Abdülmecîd Sivasî’nin hilyesi, mensur hilyelerin başarılı bir örneği olan Hoca Sa‘deddîn Efen-

di’nin Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i Aliyye adlı mensur hilyesiyle karşılaştırıldığında muhtevanın işle-

nişi bakımından oldukça yüzeysel görünmektedir. Her ne kadar yazar, bu hilyeyi daha önceden yazıl-

                                                           
218 Ferd S1/Beyt S3. 
219 lâkin İlâh S1/ lâkin Ĥaķķü’l-ķavlü minni, el-âye S3. 
220 ‘Ayândur ki S1/ S3’te yok. 
221 ‘illetin arturur. Âħer ĥadîŝ-i şerîf ki S1/ arturup âb-ı śâfî hecrüñ śalâbetin arturur. S3. 
222 mertebe idi ki S1/ mertebe ziyâde idi ki S3. 
223 Cümle S1/sâyir S3. 
224 miŝli yoġ idi ve ġazâvâtda S1/ miŝli yoġ idi ġayrî taķallüd-i seyf itmiş peyġamber yoķdur ‘aleyhimü’s-selâm ve ġazâvât-

da S3. 
225 ĥażret-i ‘aleyhi’s-selâm S1/ ĥażret-i ‘aleyhi’s-selâmuñ S3. 
226 ŧutup S1/ ŧutup saŧvetiyle S3. 
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mış hilyelerde yer alan bazı rivayetlerdeki yanlışlıklara ve çekişmelere dikkat çekmek için yazdığını 

belirtmişse de bu, zaten diğer manzum ve mensur hilyelerde de zaman zaman karşımıza çıkan bir du-

rum olarak görünmektedir. Hz. Peygamberin cesaretinin, silah kullanmadaki maharetinin, savaştaki 

atılgan tutumunun anlatıldığı son bölüm ise manzum ve mensur diğer hilyelerde bulunmayışı yönüyle 

farklılık göstermektedir.  

Eserin S1, S3 ve İ nüshaları Abdülmecîd Sivasî adına, S2 ve A nüshaları ise Şemseddîn Sivasî 

adına kayıtlıdır. Eser içerisinde Abdülmecîd Sivasî’ye ait olan Şeyhî mahlaslı bir manzume yer al-

maktadır. Ayrıca bilindiği gibi kaynaklarda Şemseddîn Sivasî’ye ait mensur bir hilyeden bahsedil-

memektedir. Sonuç olarak bu verilerden hareketle elinizdeki çalışmada söz konusu hilyenin Abdül-

mecîd Sivasî’ye ait olduğu, Şemseddîn Sivasî’nin hilyesi olmadığı gerçeğine dikkat çekilmiştir. 
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XIX. yüzyıl heccav ve filozof şairlerinden Adanalı Ziyâ, aruz vezniyle yazdığı manzumelerinde 

kıt'a nazım şeklini de kullanmıştır. Bu manzumelerin bir kısmı gazete ve dergilerde -hatalı yazılışlar-

la- Latin harfleriyle, büyük bir kısmı da Arap harfleriyle neşredilmiştir. Ziyâ‟nın şahsiyetini anlamada 

ayrı bir öneme haiz olan bu kıt'aların sağlam metinlerini kurarak konuyla ilgileneceklere sunma dü-

şüncesi çalışmamızın temelini oluşturdu.  

Bilindiği gibi kıt'a, "parça, bölük" anlamımda olup beyitlerden oluşan bir nazım şeklidir. Daha 

ziyâde iki beyitten meydana gelen (xa xa bazen ab ab) kıt'a, daha fazla beyitten de oluşabilir. Uzun kıt'a-

lara "kıt'a-i kebire" denilir. Kıt'alarda mahlasın bulunmayışı genel bir kural ise de üzerinde çalışma yap-

tığımız Adanalı Ziyâ'da gibi bazı şairler, kıt'alarının bir kısmında mahlas kullanmıştır. Türk edebiyatında 

çokça kullanılan şekillerden olan kıt'a, aruz vezniyle yazan hemen hemen her şairin divanında görülür. 

İlk akla gelen şairler olarak Necâtî Bey, Fuzûlî, Nev'î, Bâkî, Rûhî-i Bağdâdî, Nâbî, Sâbit, Nedim, Ende-

runlu Fâzıl, Enderunlu Vâsıf, Mustafa Eşref Paşa (İpekten, 2002: 52), Adanalı Ziya zikredilebilir. Daha 

çok felsefî, tasavvufî, fikrî içerikli olan kıt'alarda toplumsal mevzular ele alınarak, kurumlar ve şahıslar 

mizahi bir anlatımla hicvedilerek asıl konu dile getirilir. Şairler, hicvin yanında övgü konusunda ve tarih 

düşürmede yine kıt'a nazım şeklini tercih etmişlerdir. Hicivde oldukça başarılı olan Ziyâ (Sarı, 2001: 59-

62; Sarı, 2017: 1185-1211) da kıt'a nazım şeklini tercih eden şairlerdendir. 

Adanalı Ziya‟yı ilk tanımama ve kendisine hayran olmama kapı aralayan şiir de onun bir kıt„ası 

olmuştur: 

 Kuşcağız sen de mi dil-teşne-i hürriyyetsin 

 O ufak cüsseye sığmaz ne bu feryâd-ı medîd 

 

 Âdemoğlu seni hoş savtın için kor kafese 

 Sus ki âzâdeliğe susmada var varsa ümîd 

Divan şiirinin bütün inceliklerine vakıf, diline ve veznine hâkim olduğu için “tarz-ı kadim” şairi, 

yaşadığı zaman, çevre ve dostları itibariyle de “aranesil” şairi olarak zikredilen Adanalı Ziyâ, 1859‟da 

Adana‟da doğdu. Rüştiye‟de okuduğu yıllarda Adana Valisi olan şair Ziya Paşa tarafından keşfedile-

rek Enderun‟a gönderildi ve burada iyi bir eğitim gördü. (Toros, 1996: 2; Sarı, 2007: 736; Sarı, 2017: 

1186). Daha sonra başladığı Askerî Tıbbiye'den ayrılarak Evkafta memuriyete başladı. Hayatının dö-

nüm noktalarından kabul edilebilecek Muallim Nâci ve Ahmet Râsim gibi üstatlarla tanışması sonrası 

zamanın şair ve yazarlarıyla oluşan dostluk ortamı adeta onun hayatını yönlendirmeye başladı (Sarı, 

2019: 505). İstibdat yönetimine karşı yazdığı şiirleri sebebiyle bimarhâneye kondu, tevkif edildi ve 

Fizan'a sürüldü (İnal, 2013: 2541; Sarı, 2017: 1187). Buradan Mısır‟a kaçtı ve Affedilmesine üzerine 

1895'te Afyonkarahisar Evkafına görevlendirildi. İşgali, zaferi, hürriyeti, Cumhuriyetin kuruluşunu ve 

Mustafa Kemal Atatürk‟ü tanıdığı ve sıkıntılarla geçirdiği ömrünün 37 yılını yaşadığı Afyonkarahi-

sar‟da 26 Ağustos 1932'de -Kurtuluş gününde- vefat etti ve bu topraklara defnedildi (Sarı, 2001: 60; 

Sarı, Temmuz 2019: 92). 

Ömrü sıkıntılarla ve sürgünlerle geçen heccav, filozof, vatanperver ve toplumcu şair (İnal, 2013: 

2541; Sarı, 2019: 505-510). Ziya bir kıt„asında belirttiğine göre şiirlerini “Evrâk-ı Hazânım” adı altın-

da toplamak istemiş (M. Tacettin, 1933: 4; Vicdani, 5 Haziran 1963: 2) ise de ömrü yetmemiştir:  

                                                           
 Doç. Dr. Mehmet SARI, AKÜ Fen Ed. Fak. TDE Bölümü Öğr. Üyesi, msari@aku.edu.tr (mehmetsarihoca@gmail.com) tel: 

05076811777 

mailto:msari@aku.edu.tr
mailto:mehmetsarihoca@gmail.com


 274   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

 “Hezâr elhân bir kuşken gülistân-ı şetâretde 

 Kırıldı bâl-i şevkim dûr düşdüm âşiyânımdan 

 

 Yeri me‟vâsı yok kuşdan ne nağme beklenir artık 

 Bilinsin rütbe-i ahzânım “Evrâk-ı Hazânım”dan” 

Adanalı Ziya‟nın aruz ve hece vezniyle yazdığı şiirlerinin bazıları hayattayken bazıları da vefa-

tından sonra Tercümân-ı Hakîkat, Ma'ârif, Mekteb, Sa'âdet, Eşref, Resimli Gazete, Nilüfer, Afyonka-

rahisar'da Nur, İkaz, Haber, Son Haber, Taşpınar, Gençliğin Sesi gibi dergi ve gazetelerde Arap ve 

Latin harfleriyle yayımlanır (Sarı, 2019: 505). Ancak buralarda manayı etkileyecek derecede hatalar 

bulunmaktadır. Ziya‟nın elde bir divanı veya bir defteri bulunmadığı için hayatı ve şiirleri üzerine, 

akademik seviyede yapılmış bildiri ve makaleler (Sarı, 2017; Sarı, 2018; Sarı, 2019; Sarı, Temmuz 

2019; Sarı Yıl 2019) dışında kapsamlı ve bilimsel bir çalışma yapılmamıştır. Vefatından bir yıl sonra 

Ziyâ ile ilgili 32 sayfalık bir kitap yayımlanır (M. Tacettin, 1933). 2018‟de de Ziya‟yı anlamaktan ve 

anlatmaktan uzak, “ihtimam” ve “ihtisas” noksanlığına örnek (Sarı, Yıl 2019: 145-204) amatörce ya-

pılmış iki yayın Ziya‟nın kemiklerini sızlatmıştır.  

Adanalı Ziya “tarz-ı kadim” üzre yazdığı manzumelerinde gazel, mesnevi, murabba, muhammes 

gibi şekillerin yanında kıt„a nazım şeklini de kullanmıştır. Elde bir divanı veya bir defteri bulunmadığı 

için, aşağıda metni verilen kıt‟alar, elyazması bir mecmuadan (A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 

212; Yz. Nu: 68), Arap harfli (Mekteb; Eşref; Afyonkarahisarda Nur; İkaz; Haber; Son Haber) ve La-

tin harfli (Son Haber; Gençliğin Sesi) gazete ve dergilerde yayımlanan manzumelerden, Ziya hakkın-

da yazılanlardan çıkarıldı. Bu metinlerde bilhassa Latin harfli olanlarda önemli hatalar mevcuttu. 

Kıt„aların metinlerini yeniden oluştururken bu hataları ve farklı yazılışları dipnotlarda gösterdik.  

Ziyâ‟nın tespit ettiğimiz kıt„alarının çoğu kaynaklarda “Kıt‟a” başlığı altında verilirken bazıla-

rında “Bayram kıt'ası”; “Tebrik-i îyd-i adhâ”; “Züğürt Tesellisi”; “Külâh-ı devlet”; “Apağa”; “İlkba-

har”; “Devr-i İstipdatta Kanarya”; “Maziden-Kanarya”; “Bir Ramazanda”; “Dumlupınar”; “Kendi 

Resmine”; “Vaktiyle Çıkardığım Resmin Altına”; “Yine Resmine”; “Dîğer Bir Resme”; "Nazar-i İnti-

kad-i Üstâda"; "Bir Simâ-yı Fazilet"; “Vatana”; “Kit(a)be”; “Bir Sarhoş” “Sarhoş” gibi özel başlıklar-

la verilir. Aynı konu üzerine yazılmış kıt‟alar ise “Kıt'alarımdan”; “İlk Baharda Çiçek”; “İstibdâda 

Hicviyeler”; “İlhâm-ı Garâm” gibi başlıklar altında yer almaktadır. 

Bazı kıt„aların başında o kıt„a ile ilgili olarak açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır. Çalışmamızda 

dipnotlarda verdiğimiz bu bilgiler şöyledir: “Adanalı Şair Ziyanın Vali Şâir Ziyâ‟ya Hicviyesi”; 

"Rif'at Bey Eğirdir‟e kâ'immakâm ta'yîn olunduğu vakit söylenmiştir"; "Dışarda Türk olmayanların 

malları için komisyonlar teşkil edildiğini haber alan şâir mahpeste şu kıt'ayı yazıyor"; “Zamanın Af-

yon Valisi Edhem Bey için yazılmıştır”; “Afyon Tütün İnhisârı Müdürü Behçet Beye”; “Şehîd-i muh-

terem Ali Kabûlî‟nin Eşref‟te yayınlanan resimleri münasebetiyle”; Ziyâ'nın bu kıt'ası Eşrefin kıt'ası 

üzerine yazılmıştır”; “Adanalı Şair Ziyanın Vali Şâir Ziyaya Hicviyesi”; “Şâ„ir-i belîgu‟l-beyân Ada-

nalı Ziyâ Bey tarafından ihdâ buyurulmuşdur”; “Karahisardan Adanalı Ziyâ”. 

Gerek başlıklarda ve gerekse açıklayıcı bilgilerde görüldüğü gibi Ziyanın kıt„aları, sosyal içerikli 

ve toplumcudur. Bu kıt‟alar, yer yer mizahi bir anlatımla süslenmiş fikri ve felsefî hicivlerdir. Siyasî 

ve sosyal konularla birlikte şahısların da hicvedildiği kıt„aların çoğunun -dipnotlarda belirtildiği gibi- 

bir yazılış hikâyesi bulunmaktadır. İşte bazıları şöyledir:  

Ziya, Afyonkarahisar mahalli gazetelerinden “İkaz”ın tekrar yayın hayatına çıkması üzerine mem-

nuniyetini dile getirdiği yazısına bir kıt‟a eklemesi ve sözkonusu gazetenin birinci sayfasında neşredilen 

manzumelerinin ilkinin kıt„a oluşu onun bu nazım şeklini çok sevdiğini ve bu şekilde ne denli başarılı 

olduğunu gösterir. “Îkâz Müdüriyyet-i 'aliyyesine”başlıklı söz konusu yazı ve kıt„a şöyledir:  

“Hamiyyet-perver efendim, Karahisârımızın ak yüzlü rehber-i istifâdesi olan muhterem “Îkâz”ın 

tekrâr sahne-i intişâra kudûmunı ma'a'l-mesâr tebrîke kıt'a-i âtiyeyi vesîle ittihâz idiyorum efendim" 

 Beşerin kuvve-i fikriyyesine 

 Dâ'imâ gafleti olmuş pister  
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 Ona bahşende-i fa'âliyyet 

 Olacak cânlı bir îkâz ister” 

 

Ziya, fukahanın müziğe haram gözüyle baktığı ve tutucu kesimin hem müziği hem de aşkı hoş 

görmediği hususu dile getirdiği bir kıt„asında “kul hakkı” üzerinde durur. Bu itibarla sosyal içerikli ve 

toplumcu felsefî ve kıt‟aya hâlet-i rûhiye (psikolojik) yönden de yaklaşmak gerekir: 

 “Sâde dem-keşlik mi „aybım var daha bende neler  

 Mûsikîye yangınım pek baygınım hûb-rûlara 

 

 Sen de söyle yok mı bir „aybın a kassâb-i hukûk 

 Bendeki şahsî seninki hûn-i hakla gargara” 

 

Ziyâ‟nın Afyonkarahisar merkezde ve ilçelerinde her kesimden dostu vardır. Bunlardan biri Rif'at 

Bey‟dir. Aşağıdaki kıt„a da, "Rif'at Bey Eğirdir‟e kâ'immakâm ta'yîn olundığı vakit söylenmiştir” 

 “Her işi mihver-i matlûbına ircâ„ iderek 

 Râh-ı mergûb-ı terakkîye seğirdir Rif„at 

 

 Şimdi de itdi Eğirdir yolına „azm ü hırâm 

 Bunda da ipliğini elbet eğirdir Rif„at” 

 

Ziyâ‟nın kıt„alarından birinin hikâyesi de ilginçtir. 1895‟te Afyonkarahisar evkafına görevlendi-

rilişinden bir yıl Ziyâ‟nın öldüğü haberi İstanbul‟da yayılınca hakkında yazılar ve vefat tarihleri neş-

redilir (Vicdani, 3 Ekim 1962: 2). "Kendi Mezar Taşına Kitabe” adlı kıt„a işte bunun üzerine yazılır: 

  “Fem-i şikâyeti açsam lehîb-i gam saçılur 

 Tokunmayun bana ben bir garîb gam-zedeyim 

 

 Benim'çün öldi dimişlerse çok mudur yârân 

 Belâ-yı „aşkile her gün ölüp dirilmedeyim” 

 

KIT„ALARIN METĠNLERĠ 

KIT„A
 227

 

 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün 

 Kalırsa yâd-gârı „ömr-i mâzîme esef itmem 

 Benim her demde ancak bî-eser kalmak memâtımdır  

 

 Niçün merhûn-ı eyyâm-ı güzeşte olsun efkârım 

 Hudâ pâyende itsün işte mecmû„am hayâtımdır (bk. Fot. 1) 

 

KIT„A
228

 

 Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

 (Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

 Gitdin Eşref bizi de hüzn ile dil-hûn itdin 

 Âteş-i firkatine yanmadık âdem yokdur 

 

 Sen hemen yat da huzûr-i dil ile makberde 

 Taşını çalmıyacak Fâtihâ-hˇânın çokdur
229

  

                                                           
227 Yz. 212, vr. 63b; Yz. 68, s. 15. 
228 Vicdânî, 10 Haziran 1963, S. 2395, s. 2. 
229 Ziyâ'nın bu kıt'ası Eşref’in şu kıt'ası üzerine yazılmıştır: 

 ‚İstemem kabrime Allah için ziyâret kimseden 

 Vallâh ve billâh red eylerim hatta öz kardaşımı 
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KIT„A
230

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Bu kadar dem-keşi hasret-keşi itdi zâlim  

Görmez olduk ne zamândır mütelehhif sen ben 

 

Âh elinden o vefâ düşmânı bintü'l-„inebin  

İnhisâr âteşine yakdı bizi bak 'alenen 

 

KIT„A
231

 

Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün 

Fem-i şikâyeti açsam lehîb-i gam saçılur
232

 

Tokunmayun
233

 bana ben bir garîb gam-zedeyim
234

  

 

Benim'çün öldi dimişlerse çok mudur yârân
235

 

Belâ-yı „aşkile
236

 her gün ölüp dirilmedeyim
237

 (bk. Fot. 3 ve 5) 

 

KIT„A
238

  

Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Görmesem bir dakîka tal'atın 

Göremem kâ'inâtı ey gül-fem
239

 

 

Görüşüm hep seninledir kâ'im 

Nûr-ı 'aynım mısın benim bilmem  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
 Ol rütbe nefret etdim ki ebnâ-yı cinsimden 

 İstemem ben Fatiha tek çalmasınlar taşımı‛ (Bk. Vicdâni, 10 Haziran 1963, Sayı: 2395, s. 2) 
230 Vicdânî, 14 Mayıs 1963, S. 2372, s. 2 
231 Yz. 212, vr. 65a (‚Bir Makâlesi‛ başlıklı yazısının başı); Yz. 68, s. 17 (‚Ziyâ‛ başlıklı yazısının başı); İ. Alâettin Gövsa, Türk 

Meşhurları Ansiklopedisi, Yedigün Neşriyatı, İstanbul, 1946, s. 413; Vicdânî, (4 Ekim 1962, S. 2192, s. 2-Kıt'a- ve 5 Haziran 

1963, S. 2390, s. 2-Kıt'a-); Son Asır Türk Şairleri, s. 2543; M. Tacettin, s. 15 (Mezardan Bir Ses); Sencer, "Adanalı Ziya'dan 

Parçalar 1", Taşpınar, C. 5, 29 Birincikânun, 1936, S. 50, s. 26 (Bir Kıt'a); Taha Toros, "Şâir Ziya Paşa'nın Adana Valiliği" 

(1878-1880) 1-10, Türksözü, 19-296 Mayıs, 1936, s. 1288-1297 (Arabaşlık: ‚Adanalı Şair Ziyanın Vali Şâir Ziyaya Hicviyesi‛ 

6-8, 24-26 Mayıs 1936, s. 1293-1295), s. 1296; Nasrattınoğlu 1971: 217 ("Kendi Mezar Taşına Kitabe).  
232 Sencer'de "Femi şikâyeti açsam lehibi gam açılır"; Gövsa’da Sencer'de "Femi şikâyeti açsam lehibi gam saçılır"; Toros’ta 

"Fem şikâyeti açsam hep gam saçılır" 
233 Yz. 212’de ‚Dokunmayın‛ 
234 Toros’ta "Dokunmayın bana, ben bir garipzedeyim"; Vicdânî(S. 2192)de ve Son Asır Türk Şairleri'nde "Dokunmayın bana 

ben bir garib-i gam-zedeyim"; Gövsa’da "Dokunmayın bana ben bir garibi gamzedeyim"  
235 Toros’ta ‚Benimçin öldü diyorlarsa çok mudur yaran"; Vicdânî(S. 2192)de "Benimçün öldü demişlersede çokmudur 

yâran"; Vicdânî(S. 2390)de "Benim için öldü demişlerse çokmudur yâran" 
236 Sencer'de "Belâ-yı hicr ile"; Vicdânî(S. 2192)de "Belây-ı aşk ile"; Vicdânî(S. 2390)de "Belây-ı hicrile"  
237 Toros’ta ‚Belâyı aşk ile heran ölüp dirilmedeyim!..‛; "Şair bu şiiri bir zamanlar gazetelerde çıkan (Adanalı Ziya öldü) 

şaiyası üzerine yazıyor." (M. Tacettin, s. 15); ‚Ziya kendisinin öldüğü hakkında intişar eden bu yazıları okumuş ve ‚me-

zardan bir ses!‛ serlevhalı uzun bir şiir yazmıştı‛ (Toros). 
238 M. Tacettin, s. 16 (Kıt'a); Vicdânî, 7 Haziran 1963, S. 2392, s. 2 (Kıt'a) 
239 Vicdânî'de ‚Görmesem kâinatı ey gülfem‛ 
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KIT'A
240

 

Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün 

Hezâr elhân bir kuşken gülistân-ı şetâretde
241

 

Kırıldı bâl-i şevkim dûr düşdüm âşiyânımdan
242

 

 

Yeri me‟vâsı yok kuşdan ne nağme beklenir artık
243

 

Bilinsin rütbe-i ahzânım “Evrâk-ı Hazânım”dan
244

 

 

KIT'A
245

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fe'ilün) 

Kurı bayram kurı bir kış yok eser
246

 

Âb-ı neş'e denilen şey meyden
247

  

 

Nerdesin nerde a sâkî yandık
248

 

El'amân sadme-i peyder peyden
249

 

 

KIT'A
250

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Her ne gördümse güzellik nâmına ey nûr-i cân 

Onların mir'ât-i vechin mâkes-i eşkâlidir 

 

Sanki envâ-i mehâsin yer yer olmuş müfredât 

Nakş-i hüsnün hepsinin bir top yekûn icmâlidir  

 

KIT'A
251

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Bak şu endâma sezâ bir nev-nihâl-i gül desem
252

 

Çehre gûyâ ol nihâlin gonce-i ra'nâsıdır
253

 

 

Müstefîd olsam ne var mihr-i cemâlinden bu gün 

Ben Ziyâ'nın lâfzıyım hakkıle o ma„nâsıdır
254

 

                                                           
240 Son Asır Türk Şairleri, s. 2542; M. Tacettin, s.7 (Kıt'a); Taha Toros, "Şâir Ziya Paşa'nın Adana Valiliği" (1878-1880) 1-10, 

Türksözü, 19-296 Mayıs, 1936, s. 1288-1297 (Arabaşlık: ‚Adanalı Şair Ziyanın Vali Şâir Ziyaya Hicviyesi‛ 6-8, 24-26 Mayıs 

1936, s. 1293-1295), s. 1296; Vicdânî, 5 Haziran 1963, S. 2390, s. 2 (Kıt'a); Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 8, Dergâh 

Yayınları, İstanbul, 1998, s. 660 
241 Toros’ta "Hezarelhan bir kuşken gülsitanı şetarette"; Vicdânî'de "Hezâr elhan bir kuş iken gülsitan-i şetarette" 
242 Toros’ta "Kırıldı bâlîm, şevkim, dur düştüm aşiyanımdan"; Vicdânî'de "Kırıldı bâlîm dûr düştüm aşiyanımdan"; Son Asır 

Türk Şairleri'nde "Kırıldı âl-i şevkim dûr düşdüm âşiyânımdan" 
243 Toros’ta ‚Yeri yok, me’vâsı yok kuştan ne beklenir artık?‛ 
244 Toros’ta ‚Bilinsin rütbei ahzânım ‚evrâkı Hazan‛ımdan!...‛ 
245 Sencer, Taşpınar, C. 6, 19 Şubat 1938, S. 64, s. 64 (Kıt’a);Vicdânî, 8 Eylül 1962, S. 2171, s. 2 (Kıt’a); 2 Mayıs 1963, S. 2365, s. 2 

(Bayram kıt'ası) 
246 Vicdânî 2171'de "Kuru bir bayram, kuru bir kış, yok eser" 
247 Sencer’de ‚Âbi neşe denilen şey mey den‛ 
248 Vicdânî 2171'de "Nerdesin nerde? Asakı; yandık" 
249 Sencer’de ‚El’aman sadmei pey der peyden‛ 
250 Son Haber, 12 Teşrinievvel 1929 Cumartesi, Nu: 819, s. 2 (Edebiyat Sahifesi: Üstadın Köşesi: Kıt'a); "Adanalı Ziyâ'dan Par-

çalar 31", Sencer, Taşpınar, Şubat 1942, S. 87, s. 58; Vicdânî, 10 Haziran 1963, S. 2395, s. 2 (Kıt'a)  
251 Son Haber, 12 Teşrinievvel 1929 Cumartesi, Nu: 819, s. 2 (Edebiyat Sahifesi: Üstadın Köşesi: Bu da hemnâmım bir bedia-i 

cemâle); Vicdânî, 6 Temmuz 1962, S. 2116, s. 2 (Seyyit Gazide (Ziya) denilen sevimli bir gence) 
252 Vicdânî’de ‚Bak şu endama! Seza bir nev nihal gül desem‛ 
253 Vicdânî’de ‚Çehre, güya ol nihalin gonceai rânâsıdır‛ 
254 Vicdânî’de ‚Ben Ziyanın lafzıyım, o hakkiyle manasıdır‛ 
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KIT'A
255

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Beşerin kuvve-i fikriyyesine 

Dâ'imâ gafleti olmuş pister  

 

Ona bahşende-i fa'âliyyet 

Olacak cânlı bir îkâz ister (bk. Fot. 9) 

 

KIT„A
256

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

Her işi mihver-i matlûbına ircâ„ iderek 

Râh-ı mergûb-ı terakkîye seğirdir Rif„at  

 

Şimdi de itdi Eğirdir yolına „azm ü hırâm 

Bunda da ipliğini elbet eğirdir Rif„at (bk. Fot. 2 ve 4) 

 

KIT„A
257

 

Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün 

Şu âdem kendi hâlinde deyüp medh eylemez zîrâ
258

  

Onun âsûdegî-i hâli bil ki tokluğundandır 

 

Şu da hırsız hayırsızdır diye takbîhe kalkışma 

Bunun da sû'-i hâli ihtimâl ki yokluğundandır 

 

KIT„A
259

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Bir alay eşhâs-ı metrûke yatup turmakdayız  

Per perîşân künc-i mahbesde soran yok yâ âhi
260

 

 

Bir komsiyon bâri eylerdi teşekkül bizlere 

Kâşki
261

 emvâl-i metrûke olaydık biz dahi 

 

 

 

 

                                                           
255 Îkâz, 14 Muharrem 1342/27 Ağustos 1339-1923, Sene: 5, Nu: 400-1, s. 1 (Büyük Şâ'irimizin Gazetemize İltifâtı: Îkâz Müdü-

riyyet-i 'aliyyesine,  

‚Hamiyyet-perver efendim, Karahisârımızın ak yüzlü rehber-i istifâdesi olan muhterem ‚Îkâz‛ın tekrâr sahne-i intişâra 

kudûmunı ma'a'l-mesâr tebrîke kıt'a-i âtiyeyi vesîle ittihâz idiyorum efendim") 
256 Yz. 212, vr. 64a "Rif'at Bey Egirdire kâ'immakâm ta'yîn olundığı vakit söylenmişdir"; Yz. 68, s. 15 "Rif'at Bey Egirdire 

kâ'immakâm ta'yîn olundığı zamân söylemişdir" 
257 Îkâz, 29 Rebî’ülâhir 1343/27 Teşrînisânî 1340-1923, Sene: 6, Nu: 469-70, s. 1 (Varlık-Yokluk); Sencer, Taşpınar, C. 5, 19 Ma-

yıs 1937, S. 55, s. 116 ) (Kıt'a); Vicdânî, 3 Mayıs 1962, S. 2066, s. 2 (Varlık Yokluk) 
258 Sencer'de "Şu adem kendi halinde deyip medheyleme zira"; Îkâz'da "Şu âdem kendi hâlindedir deyüp medh eyleme zîrâ" 
259 M. Tacettin, s. 10 ("Dışarda Türk olmayanların malları için komisyonlar teşkil edildiğini haber alan şâir mahpeste şu 

kıt'ayı yazıyor" bilgisi altında); "Adanalı Ziya'dan Parçalar, Sencer, Taşpınar, C. 5, Haziran 1937, S. 56, s. 133 (Kıt'a); Vic-

dânî, 20 Nisan 1962, S. 2055, s. 2 (Kıt'a) 
260 Vicdânî'de "Perişan künc-i mahbesde soran yok yâ ahi"; M. Tacettin'de "Perperîşân güncü mahpeste soran yok yâ ahi"; 

Sencer'de "Per perişan künci mihnette soran yok ya ahi" 
261 M. Tacettin'de ve Vicdânî'de "Keşke"; Sencer'de "Kâş ki" 
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KIT„A
262

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Ben şuna hak diyorum gâye-i tetkîk olarak
263

 

Senin artık ona nâ-hakk deyişin zâitdir
264

 

 

Muhtelifdir görüşü anlayışı her şahsın  

Bir düşün ki didiğin söz sana da vâritdir 

 

KIT'A
265

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Bitmiyor bıkdık cidâlinden zamânın el-amân 

Gâh mâl (ü) gâh 'ırz (ü) gâhî (de) cân korkusu
266

 

 

Hˇâb-ı râhat görmiyor çeşmânemiz bâri yetsin 

Nerdesin nerde gel ey Eshâb-ı Kehfin uykusu 

 

KIT„A
267

 

Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün 

Keder gitsün safâ gelsin (gönüller) tâb-nâkinden
268

  

Kulûb-i ehl-i îmân şevk-i bî-pâyân ile dolsun 

 

Sezâ hakkıyla Cumhûriyyet-i Türkiyye‟ye tebrik 

Büyük bayram salâh ü sulh ile geçmekde hamd olsun  

 

KIT„A
269

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Ben şuna hak diyorum gâye-i tetkîk olarak 

Senin artık buna nâ-hak degişin zaitdir 

 

Muhtelifdir görüşü anlayışı her şahsın 

Bir düşün ki didiğin söz sana da vârisdir  

 

KIT„A
270

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Pîş-revken bakınız bir hara bir de deveye
271

  

Hara yükletsen ezer bir devenin çekdigi yük 

 

 

                                                           
262 Vicdânî, 7 Mayıs 1962, S. 2069, s. 2 (Kıt'a); AKÜ Merkez Küt. Hızal, tasnif edilmemiş kırmızı kaplı lise defteri, (Ferda, 10 

Mart 1918, Nusha-i Fevkale'den-Kıt'a).  
263 Vicdânî'de Şuna hak diyorum gâye-i tetkik olarak"; Hızal'da "Ben şu kâ hak diyorum gaiye/gaye-i tetkik olarak". 
264 Hızal'da "Senin artık ona na hak deyişin zaîddir" 
265 AKÜ Merkez Küt. Hızal, tasnif edilmemiş kırmızı kaplı lise defteri, (Ferda, 20. 4. 1918'dan-Kıt'a). 
266 Hızal'da "Kah mal kah ırz kâhi can korkusu" 
267 Vicdânî, 1 Mayıs 1963, S. 2364, s. 2 (Tebrik-i îyd-i adhâ) 
268 Metinde eksik olan mısra- anlam ve vezin dikkate alınarak- ‚gönüller‛ kelimesi eklenerek tamamlanmaya çalışıldı. 
269 Vicdânî, 23 Haziran 1962, S. 2105, s. 2 (Vicdanî Kıt'alarımdan) 
270 Sencer, Taşpınar, C. 6, Mart 1938, S. 65, s. 82 (Kıt’a); Vicdânî, 6 Eylül 1962, S. 2169, s. 2 (Kıt'a) 
271 Sencer’de ‚Pişrev ken Bakınız: Bir Hare Bir de deveye‛ 
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Böyle şey cüsseye gelmez her işin bir eri var 

Kiminin kârı büyükdür kiminin kiri büyük
272

  

 

KIT„A
273

 

Mef'ûlü Mefâ'îlü Mefâ'îlü Fe'ûlün 

Tahdîde gelir mi dil-i şeydâdaki sevdâ 

Zannetme 'ibâret cezâbatım görünenden
274

 

 

Elvâh-i tabî„atde mehâsin ne kadarsa
275

 

Al bir o kadar „aşk ile sevdâyı da benden
276

 

 

KIT„A
277

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Derd-i hıfz-ı mâ-melek kayd-ı hisâb-i sîm ü zer
278

  

Ni'met-i râhat bırakmaz ağniyâ-yı nâsda 

 

Müflisin bir nefsdir sermâye-i endîşesi
279

  

Nisbeten pek çok safâ var 'âlem-i iflâsda (bk. Fot. 11) 

 

KIT„A
280

 

Mef'ûlü Fâ'ilâtün Mef'ûlü Fâ'ilâtün 

Sûd ü ziyân ne varsa hep nefs-i 'abde râci„
281

  

Bir şey mi var Hudâ‟ya tapsam da tapmasam da
282

  

 

Bî-hûdedir telâşın ey vâ'iz-i sebük-ser  

Neyse odur hakîkat sapsam da sapmasam da 

 

Mâdemki
283

 yok fenâda kesb-i bekâya imkân 

Neymiş külâh-i devlet kapsam da kapamasam da (bk. Fot. 12) 

 

KIT„A
284

 

Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün 

“Sevişmişdik gönülden yek-vücûd olmak dilerdik biz 

Felek çok gördi icbâr itdi ayrıldık zarûretle 

 

Sipihr-i kîne-hˇâha rağmen ammâ biz ne yapdık bak 

Metânet üzre turduk ittihâd itdik şu sûretle 

                                                           
272 Sencer’de ‚Kiminin kâri Büyüktür Kiminin kiri büyük‛ 
273 Sencer, Taşpınar, C. 6, Mart 1938, S. 65, s. 82 (Başka Bir Kıt’a); Vicdânî, 7 Eylül 1962, S. 2170, s. 2 (kıt’a) 
274 Sencer’de ‚Zannetme ibaret cezabatım görünenden‛; Vicdânî’de ‚Zan etme ibaret ceze bâtım görünenden‛ 
275 "Adanalı Ziya", Faruk Şükrü, Taşpınar, C. 2, 19 Eylül 1934, S. 23, s. 194'de sadece bu beyit yer alır ve birinci mısra "Elvâh-i 

tabiatda güzellik ne kadarsa"; Sencer’de ‚Elvahi tabiatte Mehasin ne kadarsa‛ 
276 Sadece bu beyit için bk. Fâruk Şükrü, Haber, 5 Teşrinievvel 1926/28 Rebiülevvel 1345, Nu: 173, s. 2. 
277 Îkâz, 6 Cemâziyelevveli 1343/3 Kânunuevvel 1340-1923, sene: 6, Nu: 460-61, s. 1 (Züğürt Tesellisi); Sencer, Taşpınar, C. 5, 

Haziran 1937, S. 56, s. 133 (Kıt'a -Züğürt Tesellisi-); Vicdânî, 7 Mayıs 1962, S. 2069, s. 2 (Züğürt Tesellisi) 
278 Sencer'de "Derdi Hıfzı mâmelek, kaydi hisabi simizer"; Vicdânî'de "Derd-i hıfz-ı mâ-melek kayd-ı sîm ü zer" 
279 Sencer’de ‚Müflisin bir nefsidir sermâyei endişesi‛ 
280 Haber, 3 Şubat 1927/1 Şaban 1345, Nu: 195, s. 1 (Üstâd Köşesi: Bu da Böyle Bir Kıt'a); M. Tacettin, s.18 (Külâh-ı devlet); 

Sencer, Taşpınar, C. 5, Temmuz 1937, S. 57, s. 149 (Kıt'a); Vicdânî, 28 Haziran 1962, S. 2109, s. 2 (Şiir). 
281 Sencer’de ‚Sûdü ziyan ne varsa hep nefsi abde racî‛ 
282 Vicdânî’de ‚Bir şey mi var? Hûdaya tapsamda, tapmasamda‛ 
283 Haber'de "Mâdâmki" 
284 Eşref , S. 4, 17 Rebî’ülevvel 1327/26 Mart 1325/8 Nisan 1909, s. 2  
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KIT„A
285

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Bir vakit neydin gubâr-âlûd taşlık mezbele
286

  

Bak ne oldı şimdi halkın bir makarr-ı nüzheti
287

 

 

Böyledir her şey cihânda şûreyi gülzâr ider  

Sa'y ü 'azm erbâbının feyz-i bülend-i himmeti
288

 

 

KIT„A 
289

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün  

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Pek çok âsâr-ı terakki görüyor 

'Asrımız nisbet ile mâ-sebaka
290

  

 

Şu hadîka bakınız ez-cümle
291

 

Dîde-i beldeye nûr-i hadeka
292

  

 

KIT„A
293

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Afyon'a Vâli değil müşfik muvakkar bir peder  

'Âşık-ı umrân u 'irfân genç re'y-i rûşene  

 

Mîr Edhem bî-riyâ timsâli „azm ü himmetin
294

  

Bak koca bir taşlıgı çevirdi gülşene
295

 

 

KIT„A
296

 

Mefâ'ilün Mefâ'ilün 

Dirim ki hulyâ bu yâ  

Benimle bir sen olmalı 

 

Şarâb-ı erguvân çekip 

Beş on kadeh şen olmalı
297

  

 

KIT„A
298

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Mâ‟ilen giymiş açılmış (bem)beyâz güller gibi 

Kimsede böyle mugaşşî görmedim bir şapkayı 

 

                                                           
285 Vicdânî, 24 Temmuz 1962, S. 2132, s. 2 (Paşa Camii civarındaki umumi Bahçeye) 
286 Vicdânî’de ‚Bir vakit ne idin? Gubarâlut, taşlık, mezbele‛ 
287 Vicdânî’de ‚Bak ne oldu şimdi? Halkın, bir makarri nüzheti‛ 
288 Vicdânî’de ‚Say-ü Azm erbabının, feyz-i Bülent-i Himmeti‛ 
289 Vicdânî, 24 Temmuz 1962, S. 2132, s. 2 (Keza) 
290 Vicdânî’de ‚Asrimiz, nisbet ile masebeka‛ 
291 Vicdânî’de ‚Şu hadika, Bakınız? Ez cümle‛ 
292 Vicdânî’de ‚Dide-i Beldeye, Nur-i hadeka‛ 
293 Vicdânî, 24 Temmuz 1962, S. 2132, s. 2 (Vicdânî’nin notuna göre kıt’a, zamanın Afyon Valisi Edhem Bey için yazılmıştır) 
294 Vicdânî’de ‚Mir Edhem, Biriya timsali, azm-ü himmetin‛ 
295 Mısranın vezni eksik. 
296 Afyonkarahisar’da Nur, C 1, Nu: 13, s. 8, 1 Teşrin-i sânî 1340, Afyon; M. Tacettin, s. 17 (Kıt'a) 
297 Bk. "olmalı" redifli gazel. 
298 Vicdânî, 28 Temmuz 1962, S. 2136, s. 2 (Apağa)  
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Başdan alır „aklımı vaz'iyyet-i şûhânesi
299

  

Yok mı rahmın yıkma îmâna a kâfir şapkayı  

 

KIT„A
300

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Kuşcağız sen de mi dil-teşne-i hürriyyetsin
301

 

O ufak cüsseye sığmaz ne bu feryâd-ı medîd
302

 

 

Âdemoğlu seni hoş savtın için kor kafese  

Sus ki âzâdeliğe susmada var varsa ümîd 

 

KIT„A
303

 

Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün (Fa'lün)  

Yine müsâ'ade bahş-i güşâyiş oldı bahâr
304

 

Tuyûr-i velvele-kârın füsûndur hevesi
305

 

 

Ne çâre gonce gibi kaldı beste-leb gönlüm 

Tuyulmaz oldı hezâr-ı kadîmin âh sesi 

 

KIT„A
306

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Tuy tuzak kalmadı dem-keşlikden 

Bâd-ı iflâs ile doldı iki ceb 

 

Elde keşkûl ü „asâ belde kemer
307

  

Rakı salmanına çıksak mı „aceb
308

  

 

KIT„A
309

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Gel muhabbet bankasından çek çeki 

Ol gönül bâlîn-i sâde müttekî  

 

Tâli„imden olmam artık müştekî
310

  

Yâr-i cân oldı bana çünki Ziyâ 

 

                                                           
299 Vicdânî’de ‚Baştan alıyor aklımı vaz’iyyet-i şûhanesi‛ 
300 M. Tacettin, s. 13 (Devr-i İstipdatta Kanarya); Sencer, Taşpınar, C. 5, 19 Şubat 1937, S. 52, s. 58 (Kıt'a); Vicdânî, 16 Nisan 

1963, S. 2352, s. 2 (-Maziden-Kanarya) ve 6 Haziran 1963, S. 2391, s. 2 (Kıt'a) 
301 Sencer’de ‚"Kuşcağız sen demi dilteşnei Huriyyetsin"; M. Tacettin’de ‚Kuşcağız sendemi dilteşnei hürriyetsin‛; "Kuşca-

ğız sen de mi dil-teşne-i hürriyyetsin" mısrası ile başlayan Kıt'a ile "Yine müsâ'ade bahş-i güşâyiş oldu bahar" mısrasıyla 

başlayan Kıt'a Vicdânî S. 2352'de (Maziden-Kanarya) başlığı altında iki dörtlük olarak verilmiş. 
302 Vicdânî 2352’de ‚O ufacık cüsseye sığmaz ne bu feryad-ı medîd‛ 
303 Sencer, Taşpınar, Şubat 1943, S. 97, s. 228 (Kıt’a-İlkbahar); Vicdânî, 16 Nisan 1963, S. 2352, s. 2 (-Maziden-Kanarya) 
304 Sencer’de "Yine müsaade bahşi küşayiş oldu bahar‛ 
305 Vicdânî’de "Tuyur-i velvelekârın füzundur hevesi‛ 
306 Vicdânî, 26 Temmuz 1962, S. 2134, s. 2 (Birinci Mektuptaki Kıt'a) 
307 Vicdânî’de ‚Elde keşkül-ü asa, belde kemer‛ 
308 Vicdânî’de ‚Rakı selmanına çıksakmı acep?‛ 
309 Vicdânî, 26 Temmuz 1962, S. 2134, s. 2 (İkinci Mektuptaki Kıt'a) 
310 Vicdânî’de ‚Taliimden olmanı artık müşteki‛ 
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KIT„A
311

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Yaşasın Dumlupınar âb-ı hayâtın gözüdür 

Vatanın cân katıyor şevk ile her yıl cânına 

 

Günü geldi bu pınardan yine pür cûş ü hurûş 

Âb-ı şâdî akacak yurdumuzun her yanına 

 

KIT„A
312

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Benziyorsun bana sûretde fakat 

Olamam sîrete aslâ kâ'il 

 

Âteş-i gayret ile ben yanarım
313

 

Sen cihân yansa umûrunda değil (bk. Fot. 15) 

 

KIT„A
314

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Bir nümâyişdir efendi mâdâm 

Çeşm-i erbâb-ı hakîkatde tenim 

 

Beni bî-hûde taharrî itme 

İşte bak gördüğün âvâre benim (bk. Fot. 15) 

 

KIT„A
315

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Reşk ider gönlüm sana bakdıkca ey zıll-i vücûd 

Bende varken bin keder yok sende gamdan bir eser  

 

Hâsılı mes'ûdsun nisbetle her yüzden bana  

Sen kalırsın ben idersem sahn-ı 'âlemden güzer 

 

KIT„A
316

  

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

Nây-i dil-sûzı nevâ-yi kalem-i mu'cizimin
317

  

Bülbül-i 'adn olamazken eşi dem-sâzîde  

                                                           
311 Vicdânî, 30 Ağustos 1962, S. 2163, s. 2 (Dumlupınar) 
312 Son Haber, 21 Ağustos 1928/4 Rebiülevvel 1347, Nu: 461-181, s. 2 (Vaktiyle Çıkartdığım Resmin Altına); Sencer, Taşpınar, C. 6, 

Ağustos 1938, S. 70, a. 168 (Kıt’a-Kendi Resmine-); Vicdânî, 17 Mayıs 1963, S. 2375, s. 2 (Vaktiyle Çıkardığım Resmin Altına) 
313 Son Haber’de önce ‚Âteş-i 'ibret ile ben yanarım‛ şeklinde çıkmış, sonraki sayıda (Son Haber, 22 Ağustos 1928/5 Rebiülev-

vel 1347, Nu: 462-182, s. 1) ‚tashîh‛ başlığı altında ‚Âteş-i gayret‛ şeklinde düzeltilmiştir; Sencer'de "Sûzişi gayret ile ben 

yanarım" 
314 Son Haber, 21 Ağustos 1928/4 Rebiülevvel 1347, Nu: 461-181, s. 2 (Vaktiyle Çıkartdığım Resmin Altına-Diğer); Vicdânî, 17 

Mayıs 1963, S. 2375, s. 2 (Dîğer Bir Resme) 
315 Sencer, Taşpınar, C. 6, Ağustos 1938, S. 70, s. 168 (Kıt’a-Yine Resmine-); Vicdânî, 17 Mayıs 1963, S. 2375, s. 2 (Dîğer Bir 

Resme) 
316 Sencer, Taşpınar, C. 6, Eylül 1938, S. 71, s. 189 Kıt’a- ‚İstibdâda Hicviyeler: Kıt’alar‛ başlığı altında); Vicdânî, 27 Kasım 

1962, S. 2238, s. 2 (İstibdâda Hicviyeler)  
317 Sencer’de ‚Nayi dilsuzi nevayi kalemi mucizimin‛ 
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'Arabın velvele-i perde-ber-endâzından
318

  

Bir kamış parçasıdır belde-i Bingâzi‟de 

 

KIT„A
319

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Posta yok gelmez sefîne telgraf âsârı hîç  

Bir haber var mı deyü her kes bütün gün lerzede
320

 

 

Ağlanır Bingâzi‟nin el-hak şu baht-ı şûmına  

Yer değil sanki zevâli keştî-i sâhil-zede
321

 

 

KIT„A
322

  

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

Telgrafı vapuru postası yokmuş kime ne 

Fikr-i 'ummân-ı hükûmet bu görünmez ki dibi
323

 

 

Bize Bingâziyi ta'rif ise maksad nice gün 

Yaşadık biz de efendi Küreden ayrı gibi  

 

KIT„A
324

 

Mef'ûlü Fâ'ilâtü Mefâ'îlü Fâ'ilün 

İnsân denen şu yırtıcı hâ‟in denîlerin  

Gördükce seyyiâtını ben lânet eylerim 

 

İtdim teneffür öyle ki çirkin o levhadan 

Bakdıkca şekl-i hilkatime nefret eylerim  

 

KIT„A
 325

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Çekemem minnet-i 'izzet-şikeni yük çekerim
326

 

Süfehâ dergehine hâlimi iş'âr itmem 

 

Elem-i savm-ı zarûrî ile cân virsem eger 

Lokma-i minnet-i dûn-ân ile iftâr itmem  

 

 

 

 

                                                           
318 Sencer’de ‚Arabın, velvelei perdeberendâzından‛ 
319 Sencer, Taşpınar, C. 6, Eylül 1938, S. 71, s. 189 Kıt’a- ‚İstibdâda Hicviyeler: Kıt’alar‛ başlığı altında); Vicdânî, 27 Kasım 

1962, S. 2238, s. 2 (İstibdâda Hicviyeler) 
320 Vicdânî'de "lersede" 
321 Vicdânî'de "Yer değil sanki zavallı ceşt-i sahilzede" 
322 Sencer, Taşpınar, C. 6, Eylül 1938, S. 71, s. 189 Kıt’a- ‚İstibdâda Hicviyeler: Kıt’alar‛ başlığı altında); Vicdânî, 27 Kasım 

1962, S. 2238, s. 2 (İstibdâda Hicviyeler)  
323 Sencer’de ‚Fikri ummanı hükûmet bu; görünmezki dibi‛ 
324 Sencer, Taşpınar, C. 6, Eylül 1938, S. 71, s. 189 Kıt’a- ‚İstibdâda Hicviyeler: Kıt’alar‛ başlığı altında); Vicdânî, 27 Kasım 

1962, S. 2238, s. 2 (İstibdâda Hicviyeler) 
325 Sencer, Taşpınar, C. 6, Eylül 1938, S. 71, s. 189 Kıt’a- ‚İstibdâda Hicviyeler: Kıt’alar‛ başlığı altında); Vicdânî, 18 Ekim 

1962, S. 2204, s. 2 (Kıt'a)  
326 Sencer’de ‚Çekemem minneti izzetşikeni yük çekerim‛ 
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KIT„A
327

 

Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün (Fa'lün) 

„Acebdir el-hazer ahkâm-ı dehr-i kec-revden 

Dilerse kuş yerine saydırır denî megesi  

 

Dahâ garîbi şudur ki gezer çimende gurâb 

Zavallı bülbüle eyler mekân-ı gam kafesi 

 

KIT„A
328

 

Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün (Fa'lün) 

Ezelde rûh-ı letâfet tebessüm eyliyerek
329

 

Güzel dudağına konmuş teressüm itmişdir 

 

Güzel dimek sana pek az gelir ki sende melek 

Bütün mahâsin-i fıtrat tecessüm itmişdir
330

 (bk. Fot. 8) 

 

KIT„A
331

 

Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün (Fa'lün) 

Beyâz safha-i rûyunda nikat-i siyâh 

Ruh-ı billûruna üftâde göz bebekleridir 

 

Semâya gâh o baygın bakış o tarz-ı nigâh 

Kulûb-ı hâşi'anın muhterem dilekleridir (bk. Fot. 8) 

 

KIT„A
332

 

Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün (Fa'lün) 

Şen olmadın mı şu „âlem bana şeb-i deycûr
333

 

Cahîm-i zulmet içinde mekînim ey gül-fem
334

 

 

Doğunca mihr-i cemâlin dolar dü-çeşmime nûr
335

 

Me‟âl-i dîde-i rûhum musun benim bilmem
336

 (bk. Fot. 8) 

 

KIT„A
337

 

Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün (Fa'lün) 

Lebinden aldığım ilhâm bülend-i bî-pâyân
338

 

Nücûm-i zâhire-âsâ hudûdsuz parlak
339

 

                                                           
327 Eşref, S. 12, 15 Camaziyelevvel 1327/23 Mayıs 1325/Haziran 1909, s. 3 (Kıt'a, s. 3) 
328 Afyonkarahisar’da Nur, Nu: 51, 15 Mayıs 1928, s. 3 (İlhâm-ı Garâm-5 kıt’a); Vicdânî, 7 Temmuz 1962, S. 2117, s. 2 (İlham-ı 

Garâm) ve 30 Mayıs 1963, S. 2385, s. 2 (Kıt'a). 
329 Vicdânî 2117 dışındakilerde ‚tecessüm eyleyerek‛ 
330 Vicdânî 2385’de ‚Mahasin-i fıtrat tecessüm etmiştir‛ 
331 Afyonkarahisar’da Nur, Nu: 51, 15 Mayıs 1928, s. 3. (İlhâm-ı Garâm);Vicdânî, 7 Temmuz 1962, S. 2117, s. 2 (İlham-ı Garâm) 
332 Afyonkarahisar’da Nur, Nu: 51, 15 Mayıs 1928, s. 3 (İlhâm-ı Garâm); Sencer, Taşpınar, C. 6, Haziran 1938, S. 68, s. 136 (kıt’a); 

Vicdânî, 7 Temmuz 1962, S. 2117, s. 2 (İlham-ı Garâm) ve 20 Ekim 1962, S. 2206, s. 2 (Kıt'a). 
333 Sencer'de "Sen olmadın mı bu âlem bana şebi dicur"; Vicdânî 2117’de ‚Sen olmadın mı? şu alem, bana şeb-i deycûr‛; 

Vicdânî 2206’da ‚Sen olmadın mı? bu âlem şebb-i deycûr‛  
334 Sencer’de "Cahimi zulmet içinde mekinim ey Gülfem!"; Vicdânî 2206’da "Cahim-i zulmet içinde mekinem ey gülfem!" 
335 Sencer’de "Doğunca şemsi cemâlin doğar düçeşmime nur"; Vicdânî 2206’da "Doğunca şems-i cemalin doğar düdçeşnime 

nur"  
336 Sencer’de ‚Ziya’yı didei ruhummusun benim bilmem?); Vicdânî 2206’da "Ziyay-ı dide-i ruhumusun benim bilmem?"  
337 Afyonkarahisar’da Nur, Nu: 51, 15 Mayıs 1928, s. 3, (İlhâm-ı Garâm başlığı altında); Sencer, Taşpınar, C. 6, Haziran 1938, S. 

68, s. 136 (Başka Bir Kıt'a); Vicdânî, 7 Temmuz 1962, S. 2117, s. 2 (İlham-ı Garâm) ve 19 Ekim 1962, S. 2205, s. 2 (Kıt’a). 
338 Vicdânî 2205’te ‚Lebinden aldığım ilham-i bülekd-i bî-payan‛ 
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Neler okur o benim gûş-i cânıma her ân 

Dinilse lâyık ona bir lisân-i gaybü‟l-hak
340

 (bk. Fot. 8) 

 

KIT„A
341

 

Mefâ'ilün Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün (Fa'lün) 

Koşup çalışmadır îcâb-ı i'tilâ-yi beşer 

Mecâl yok bunı inkâra cümlece ma„lûm 
342

 

 

Fakat beşerde de olmazsa „aşkdan bir eser
343

  

Kurı o mîve ki tatsız 'usâreden mahrûm
344

 (bk. Fot. 8) 

 

KIT„A 
345

 

Mef'ûlü Mefâ'ilün Fe'ûlün 

Cân ü dili eyledi ferah-nâk 

Tab„ımca makâm imiş efendim 

 

Hoş geldi hevâsı ben fakîre 

Uşşâk‟ı hakîkaten begendim 

 

KIT„A
346

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün  

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Tütünüm göklere çıkardı beyim
347

  

Yakıyordı beni nâr-ı hasret 

 

Parladı kevkeb-i vuslat encâm 

Gönlümi kapladı nûr-i Behcet (bk. Fot. 14) 

 

KIT„A
348

 

Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 

Doğar tev„em beşerle ihtiyâcât  

Yaşar birlikde pâyânı ölümdür
349

 

 

Daha toğrı dimek lâzımsa işte  

Hayât bir derd ki dermânı ölümdür 

 

                                                                                                                                                                            
339 Vicdânî 2205’te ‚Nücûm-i zahire âsâ hudutsuz, parlak‛ 
340 Vicdânî 2117’de ‚Denilse lâyık ona, bir lisan-i ruh elhak‛; ‚Hazine-i gayb: Allah nimetlerinin gözle görülmeyen hazinesi; 

Lisanü’l-gayb: Hâfız Şirâzi’nin lâkabı. (Ziya bu söyleyişi ile telmih yapmış olabilir. Nûr'da "rûhü'l-hak" 
341 Afyonkarahisar’da Nur, Nu: 51, s. 3, 15 Mayıs 1928 Afyon (İlhâm-ı Garâm başlığı altında); Sencer, Taşpınar, C. 6, Haziran 

1938, S. 68, s. 136 (kıt’a); "Adanalı Ziya-Hayatı ve Şiirlerii-", Vicdânî, 7 Temmuz 1962, S. 2117, s. 2 (İlham-ı Garâm) ve 17 

Ekim 1962, S. 2203, s. 2 (kıt’a) 
342 Sencer'de ve Vicdânî 2203'te "Bunu kim eyliyor inkâr cümlece mâlûm" 
343 Sencer'de ve Vicdânî 2203'te "Fakat gönüldede olmazsa aşktan bir eser"  
344 Sencer'de ve Vicdânî 2203'te "O meyve kim dadı yokdur, usâreden mahrum"  
345 Eskişehir Halkevi Dergisi, 30 Şubat 1933, S. 7, s. 7. 
346 Haber, 14 Temmuz 1927/12 Muharrem 1345, Nu: 235, s. 2 (Üstâdın köşesi: Afyon Tütün İnhisârı Müdüri Behçet Beye ); 

Vicdânî, 25 Nisan 1963, S. 2360, s. 2 (Afyon Tütün İnhisârı Müdürü Behçet Beye) 
347 Metinde ‚Tütünüm göklere çıkıyordu beyim‛ 
348 Vicdânî, 25 Haziran 1962, S. 2106, s. 2 (Kıt'alarımdan) 
349 Vicdânî’de ‚payrnı‛ 
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KIT„A
350

 

Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

İder erbâb-ı cehle bezl -i ni„âm
351

  

Görirem ki sipihr-i kec-reftâr
352

  

 

Beni fâzıl mı zann ider bilmem 

Bana virmez ma„îşetimde medâr  

 

KIT„A
353

 

Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Gözde resmin gönülde âsârın 

Ey (Kabûlî) dü-hırz-ı cân oldı 

 

Yerini boş bırakdın ammâ sen 

Yâd-ı hayrınla bir cihân doldı 

 

KIT„A
354

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

„Âşık-ı dîdâr-ı cân-ârâsıyım hürriyyetin 

Ni„met-i câvide bundan başka yol yok hepsi boş 

 

Sorsalar âh şâhid şöyle bî-pervâ dirim 

Şâhid-i hürriyyet uğrında şehîd olmak ne hoş  

 

KIT„A
355

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Ben seninle yaşamak ister idim 

Eyledin sen beni vakf-ı hicrân 

 

Ârzun tek yerini bulsun da 

Künc-i gamda olayım ben giryân 

 

 

 

 

                                                           
350 Eşref, S. 7, 9 Rebiülahir 1327/16 Nisan 1325/29 Nisan 1909, s. 2 ((Kıt'a’nın harfiyyen tercümesi); Vicdânî, 25 Haziran 1962, 

S. 2106, s. 2 (Kıt'alarımdan) 
351 Kıt‘a Vicdânî’de şu şekildedir: 

‚Görürüm ki sipihr-i geç reftân,  

Eder erbâb-ı cehle bezl -i niâm 

Bana vermez teayyüşümde medâr,  

Beni fazılmı zanneder bilmem?‛ 
352 Eşref’te ‚keç-reftâr‛ 
353 Eşref, S. 11, 8 Cemaziyelevvel 1327/14 Mayıs 1325/27 Mayıs 1909, s. 3 (‚Kıt'a‛-Eşref’te iki kıtanın ‚şehîd-i muhterem Ali 

Kabûlî’nin Eşref’te yayınlanan resimleri münasebetiyle yazıldığı notu vardır). 
354 Eşref, S. 11, 8 Cemaziyelevvel 1327/14 Mayıs 1325/27 Mayıs 1909, s. 3 (‚Kıt'a‛-Eşref’te iki kıtanın ‚şehîd-i muhterem Ali 

Kabûlî’nin Eşref’te yayınlanan resimleri münasebetiyle yazıldığı notu vardır). 
355 Vicdânî, 25 Nisan 1963, S. 2360, s. 2 ("Nazar-i İntikad-i Üstâda" adlı bu kıt’a, Vicdânî’nin verdiği bilgiye göre İzmir Karşı-

yakasında Ali Nihad isimli bir zat tarafından yazılmış ve 14 Temmuz 1927'de Haber (S. 235/2)nde yayınlanmıştır) 
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KIT„A
356

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün 

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Böyle geçmekde ise „ömr
357

 „azîzim mîrim 

Şurada gâh burada serseriyâne eli boş 

 

Çıkarıp bir vakâi gayrî marazi
358

 

Nânı ta„yin ile mahbeste geçinmek daha hoş 

 

KIT„A
359

 

Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 

Sen erbâb-ı hamiyyetden cüdâsın 

Ben ihvân-ı vefâdan bî-nasîbim 

 

Bana bârî kerem kıl iltifât it 

Vatan ben de sana benzer garîbim 

 

KIT„A
360

  

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Ey beni sermest-i her-demdir diye ta'yîb iden  

Eylerim kesb-i ifâkat ben bıraksam bâdeyi  

 

Ya bu sersemlikden ayâ kim seni tahlîs ider  

Kurtuluş yok tutmadıkca kabre doğrı caddeyi  

 

KIT„A
361

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Sâde dem-keşlik mi „aybım var daha bende neler  

Mûsikîye yangınım pek baygınım hûb-rûlara
362

 

 

Sen de söyle yok mı bir „aybın a kassâb-i hukûk
363

 

Bendeki şahsî seninki hûn-i hakla gargara
364

 

 

 

 

                                                           
356 Taha Toros, "Şâir Ziya Paşa'nın Adana Valiliği" (1878-1880) 1-10, Türksözü, 19-296 Mayıs, 1936, s. 1288-1297 (Arabaşlık: 

‚Adanalı Şair Ziyanın Vali Şâir Ziyaya Hicviyesi‛ 6-8, 24-26 Mayıs 1936, s. 1293-1295), s. 1294. 
357 Metinde ‚ömür‛ 
358 Mısra metinde de eksik. 
359 Eşref, S. 5, 24 Rebî’ülevvel 1327/2 Nisan 1325/15 Nisan 1909, s. 2 (Vatana); M. Tacettin, Babalık Matbaası, Konya, 1933, s. 

12 (Vatan'a); "Şair Adanalı Ziya'nın Onuncu Yıldönümü", Sencer, Taşpınar, Haziran-Temmuz-Ağustos 1942, S. 89-90-91, 

s. 120 (Kıt’a); Vicdânî, 22 Ekim 1962, S. 2207, s. 2 (Kıt’a-Vatana-); Toros, Taha, "Şâir Ziya Paşa'nın Adana Valiliği" (1878-

1880) 1-10, Türksözü, 19-296 Mayıs, 1936, s. 1288-1297 (Arabaşlık: ‚Adanalı Şair Ziyanın Vali Şâir Ziyaya Hicviyesi‛ 6-8, 

24-26 Mayıs 1936, s. 1293-1295), s. 1294. 
360 Haber, 21 Nisan 1927/18 Şevval 1345, Nu: 215, s. 2 (Üstâdın Köşesi: Kıt‘alarımdan); Vicdânî, 10 Nisan 1963, S. 2347, s. 2 

(Kıt'alarımdan) 
361 Haber, 21 Nisan 1927/18 Şevval 1345, Nu: 215, s. 2 (Üstâdın Köşesi: Kıt‘alarımdan); Sencer, Taşpınar, C. 6, Mayıs 1938, S. 

67, s. 121 (Kıt'a); Vicdânî, 12 Ekim 1962, S. 2199, s. 2 (Kıt'a) ve 10 Nisan 1963, S. 2347, s. 2 (Kıt'alarımdan) 
362 Vicdânî 2199'da "hop rûlara" 
363 Vicdânî 2199'da "gassab-i hukuk" 
364 Sencer’de ‚Bende ki, şahsî, senin ki, huni hakla gargara‛ 
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KIT„A
365

  

Mef'ûlü Mefâilün Fe'ûlün 

Bir kıt„a dedim sitâyişinde 

Reşk-i dili rûzigâr olsun
366

 

 

Düşdükde Ziyâ'yı hâke yâd it 

Kıt„am sana yâd gâr olsun 

 

KIT„A
367

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Bir enîs-i câna oldum ki mülâkî ben bu gün 

Cevher-i dânişle ahlâk-i kirâmı muhtevi 

 

Kalb-i magmûma tecelli nûrudur her nefhası 

Pek sönükdün ey Ziyâ sen şimdi buldun pertevi
368

 (bk. Fot. 13) 

 

KIT„A
369

 

Mef'ûlü Mefâ'îlü Mefâ'îlü Fe'ûlün 

Yok fâ'idesi kesb-i emânîye 'ukûlün 

'Âkilsen eger tut sözümi eyle tegâbî  

 

Maksûde zafer-yâb olan ancak bu cihânda 

Yâ şahs-ı gabî yâ ki fatîn-i mütegâbî
370

 (bk. Fot. 10) 

 

KIT„A
371

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün  

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Dökerek „ârıza zülf-i siyehi 

Perde-i rûy-ı dirahşân eyle  

 

Ne var ey mihr-i emel bir gün de 

Beni gönlünce perîşân eyle (bk. Fot. 6) 

 

KIT„A
372

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün  

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Nâ-becâ mevkı'-i ikbâle terakkî itmek 

Nazar-ı ehl-i hakîkatde tedennî gibidir  

 

Yâve sözlerle mübâhâti ricâl-i 'asrın  

Sahn-ı germâbede 'ayniyle tagannî gibidir 

 

                                                           
365 Sencer, Taşpınar, C. 5, 29 İkincikânun 1937, S. 51, s. 39 (Bir kıt’a); Vicdânî, 7 Haziran 1963, S. 2392, s. 2 (Kıt'a) 
366 Sencer'de "Reşki dili ruzigâr olsun"; Vicdânî'de "Reşk-i dil rüzgâr olsun"  
367 Haber, 28 Şubat 1927/25 Şaban 1345, Nu: 202, s. 2 (Üstâdın köşesi: Kıt‘a); Vicdânî, 7 Haziran 1963, S. 2392, s. 2 (Kıt'a) 
368 Vicdânî ‚Pek sönüktün ey Ziya! Şimdi buldun pertevi‛ 
369 Îkâz, 22 Recep 1342/28 Şubat 1340-1923, Sene: 5, Nu: 430-31, s. 1 (Kıt'a); Sencer, Taşpınar, C. 5, Temmuz 1937, S. 57, s. 149 

(Kıt'a); Vicdânî, 3-4 Eylül 1962, S. 2166-2167, s. 2 (Kıt'a) 
370 Sencer’de ‚Ya şahsı gabî ya ki fatîni mütegabî‛; Vicdânî 2166’da ‚Ya şahs-i gabi! yaki fotin-i mütegabi‛ 
371 Mekteb, Nu: 23, 1310, s. 435) (s. 434’te ‚Şâ‘ir-i belîgu’l-beyân Adanalı Ziyâ Bey tarafından ihdâ buyurulmuşdur‛-notu al-

tında verilen iki ‚Gazel‛den sonra s. 435’te ‚Kezâ‛ hatırlatması ile verilen ‚Kıt'a‛dır) 
372 Eşref, S. 17, 20 Cemaziyelâhir 1327/25 Haziran 1325/7 Temmuz 1909, s. 3 (‚Kıt'a‛-Karahisardan Adanalı Ziyâ-). 
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NAZIM
373

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Sînesi rikkat tolar âvâz-ı istimdâddan 

Yüz çevirmez merd olan hem-cinsine imdâddan 

 

Mâcerâ-yı dehrden her ferdimiz mes'ûldür 

Müctemi'yse hey'et-i milliyyemiz efrâddan
374

 (bk. Fot. 7) 

 

NAZIM
375

 

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 

Câna geldim kimse gelmez rahm idüp imdâda hayf 

Bâda gitdi bunca demdir itdiğim feryâda hayf 

 

Ben gidersem sahn-ı „âlemden bu hasretle Ziyâ 

Mâye-perver oldığım hâssiyyet-i îcâda hayf  

 

NAZIM
 376

  

Mef'ûlü Mefâ'îlü Mefâ'îlü Fe'ûlün 

Âlâmına rağmen feleğin bir iki atsam  

Âlâmı değil kendimi dünyâyı unutsam 

 

Zık zak harekâtım beni bir çıkmaza atdı 

Bir kerre de maksûde çıkar caddeyi tutsam
377

 

 

NAZIM
378

 

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün  

(Fâ'ilâtün) (Fa'lün) 

Atar ispirtoyu şimşek gibi her gün çakarım 

Yıldırım yağdırırım yaş kuru bilmem yakarım 

 

Bana ipsiz deniyor var mı bunun bir yalanı 

Gözümün gördüğü her yosmaya kanca takarım 

 

İçki olsun da bana gam yemem ekmek katığa 

Küfelik mideye süprüntü de olsa tıkarım 

 

 

 

 

 

                                                           
373 Eşref , S. 4, 17 Rebî’ülevvel 1327/26 Mart 1325/8 Nisan 1909, s. 1 (Kıt‘a); Afyonkarahisar'da Nur, Nu: 1, 1 Mayıs 1340, s. 8 

(Kıt'a); Sencer, Taşpınar, C. 7, Temmuz 1939, S. 76, s. 80 (Kıt’a); Vicdânî, 25 Haziran 1962, S. 2106, s. 2 (Kıt'alarımdan); 

AKÜ Merkez Küt. Hızal, tasnif edilmemiş kırmızı kaplı lise defteri, ("Gınayı Kalb", Karahisarda Nur, Numara: 1, Yıl: 1, 1 

Mart 1340-1924'ten-Kıt'a). 
374 Nur’da "Müctem'ise hey’et-i mâyemiz ifrâddan; Sencer'de "Müştemise heyeti milliyemiz efrâddan"; Vicdânî "Müçtemise 

hey'eti milliyemiz efrâttan"  
375 Eşref , S. 4, 17 Rebî’ülevvel 1327/26 Mart 1325/8 Nisan 1909, s. 2  
376 Vicdânî, 5 Haziran 1963, S. 2390, s. 2 (Kıt'a)  
377 Nazım-, Vicdânî (S. 2362, s. 2)de yer alan "Gazel"in ilk iki beytinden oluşmuş. 
378 Sencer, Taşpınar, C. 6, İkinci Teşrin, 1937, S. 61, s. 10 (Bir Sarhoş); Vicdânî, 13 Eylül 1962, S. 2175, s. 2 (Sarhoş) 
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FOTOGRAFLAR 

 

  
Fot. 1: Mecmû‟a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kü-

tüphanesi, Yz. Nu: 212, vr. 63b 

Fot. 2: Mecmû‟a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüpha-

nesi, Yz. Nu: 212, vr. 64a 
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 Fot. 3: Mecmû’a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 212, vr. 65a 

  
 Fot. 4: Mecmû’a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 68, s. 15 

 

  
 Fot. 5: Mecmû’a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 68, s. 17 
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Fot. 6: Mekteb, Nu: 23, 1310, s. 435 (Kezâ: Kıt‘a) Fot. 7: Afyonkarahisar’da Nur, C. 1, Nu: 1, 1 Mayıs 

1924, , s. 8 (Kıt’a) 

 

  
Fot. 8: Afyonkarahisar’da Nur, Nu: 51, 15 Mayıs 1928, 

s. 3 (İlhâm-ı Garam; Kanarya). 

Fot. 9: Îkâz, 14 Muharrem 1342/27 Ağustos 1339-1923, Se-

ne: 5, Nu: 400-1, s. 1 (Büyük Şâ'irimizin Gazetemize İltifâtı) 
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Fot. 10: Îkâz, 22 Recep 1342/28 Şubat 1340-

1923, Sene: 5, Nu: 430-31, s. 1 (Kıt'a) 

Fot. 11: Îkâz, 6 Cemâziyelevvel 1343/3 Kânûnıevvel 1340-

1923, Sene: 6, Nu: 460-61, s. 1 (Züğürt Tesellisi) 

 

 

 

 

 

  

Fot. 12: Haber, 3 Şubat 1927/1 Şaban 1345, s. 2 (Bu da Böyle 

Bir Kıt'a) 

Fot. 13: Haber, 28 Şubat 1927/25 Şaban 1345, Nu: 

202, s. 2 (Üstâdın köşesi: Neşîde-i Şâdî; Kıt‘a) 
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Fot. 14: Haber, 14 Temmuz 1927/12 Muharrem 1345, Nu: 235, s. 2 

(Üstâdın köşesi: Afyon Tütün İnhisârı Müdüri Behçet Beye) 

Fot. 15: Son Haber, 21 Ağustos 1928/4 Rebiü-

levvel 1347, Nu: 461-181, s. 2 (Vaktiyle Çı-

kartdığım Resmin Altına) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ġAĠR TEZKĠRELERĠNĠN ORTAK BĠR ÖZELLĠĞĠ: 

KĠġĠYE ÖZEL KELĠME SEÇME ÜSLUBU 

Abdullah Aydın

 

 

GĠRĠġ 

Şair Tezkireleri yaygın adıyla Divan Şairlerinin yani Klasik Türk Edebiyatı şairlerinin adı, mahlası, 

ailesi, öğrenim durumu, mesleği, çalışma hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi veren biyografi-

lerin bir arada bulunduğu eserlere denilmektedir (İsen 1997: 28; İsen 2010: 25). Anadolu sahasında şair 

tezkiresi yazma geleneği Sehî Bey‟in Heşt Behişt‟iyle başlamış ve kırktan fazla örneğe ulaşmıştır. Bun-

lardan sadece Güftî‟nin Teşrifâtü‟ş-Şuarâ‟sı manzum diğerleri ise düzyazı olarak kaleme alınmıştır. Os-

manlı döneminde yazılan şair tezkireleri hiç şüphesiz tespit edilenden daha fazla olmalıdır. Zira Anadolu 

sahasında yazılan ikinci tezkire olarak değerlendirilen Latîfî Tezkiresi‟nde yazar; “… taklitçi ve mutaas-

sıp sayılabilecek on kadar kişi –belki on kişiden de fazla- beni izleyip bozuk kanaatleri ve geçersiz ha-

yalleriyle tezkire yazdılar. Ama kendi nüshalarıyla kaldılar. Bilgili ve bilgisiz kişilerden kimse bunları 

alıp satmadı.” demektedir (İsen 1999: 281; Canım 2000: 487). Bu kayıttan hareketle eğer yeryüzünden 

tamamen silinmedilerse on altıncı asra ait yeni şair tezkirelerinin bulunabilmesi ihtimal dâhilindedir.  

Klasik Türk Edebiyatı tarihi açısından çok önem taşıyan tezkirelerin “konularını şairlerin hayatları, 

kişilikleri, edebî faaliyetleri ve eserleri oluşturmaktadır” (Tolasa 2002: IX). Tezkirelerde şairlerle ilgili 

verilen bilgileri tasnif ederek başlıklar altında toplayıp, araştırmacılara sunan çeşitli çalışmalar yapılmış-

tır (Kılıç 1998; Tolasa 2002; Solmaz 2012a). Diğer taraftan bu bilgilerin nasıl verildiğine dair yani tezki-

re yazarlarının üslup özellikleriyle alakalı olarak az sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir (Solmaz 

2012b; Durmuş 2012; Yazar 2013; Aydın 2013; Sevinç 2014; Kızıltaş 2018; Bahadır 2018; Bahadır 

2019). Bunlara şair biyografilerini de kapsadığı için Bursalı İsmail Beliğ‟in Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve 

Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân‟ındaki vefat kayıtlarına dair makaleyi de ekleyebiliriz (Kaplan 2012). 

Bu eserlerde şairin karakteri, fizikî görünümü, ailesi, öğrenim durumu, mesleği, evliliği, çocukları, do-

ğumu, doğum yeri, ölümü gibi bilgilerin yanında şairlikleriyle ilgili bilgiler de verilmektedir. Şairlik ya-

ratılışı, şiirlerinin şekil ve muhtevasına dair değerlendirmeler, tenkitler, şairliğinin etkileri, üslubu ve tar-

zı bu alanda incelenen konulardandır. 

Tezkirelerde hangi bilgilerin ne kadar verildiğine dair araştırmalar yeterince varken maalesef 

üslûba dair çok az çalışma yapıldığı görülmektedir. Üslûba dair yeterince çalışma yapılmaması; “Tezki-

reler, şairler hakkında pek az, pek sathî bilgiler verirler ve çok defa klişeleşmiş laflarla bize, adı geçen 

şairin ancak doğup öldüğünü anlatıp şiirlerinden rastgele seçilmiş, kırık dökük birkaç beyit verip geçer-

ler (Gölpınarlı 2014: 20).” ve “Tezkirede şiirler için yapılan değerlendirmeler açısından basmakalıp öv-

güler ve olumlu tenkitler daha çok görünüyor (İnce 2005: 12)…” gibi yorumlara yol açmıştır. “Basma-

kalıp ifadeler bulunur.” fikrinden hareketle, tezkirelere bazen önyargıyla yaklaşılmış, dolayısıyla da tez-

kirelerin üslup özellikleri “basmakalıp ifadelerle” geçiştirilmiştir. Tezkireler biyografik bilgi vermekle 

beraber aynı zamanda birer edebî eserdir. Edebiyat tarihi kitapları gibi yalın anlatımla yazılmamışlardır. 

Şairlerin şiirde yaptığı edebî sanatlara tezkirelerde yer vermişler, kafiye ve redif gibi ahenk unsurlarını 

seci aracılığıyla düzyazı sahasına aktarmışlardır. Bu durum, bir edebî eser olarak görülmediği zaman 

günümüz araştırmacıları tarafından tenkit konusu hâline getirilmiş, “düşünürü, gerçek büyük ve ünlü ya-

zarı” olmayan bir yazı sahası olarak görülmüştür (Kutluk 1989: 31). Oysa tezkirelere dikkat çeken Haluk 
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İpekten, tezkire yazarlarının her kelimeyi yerli yerinde ve özenle tartarak kullandıklarını belirtmektedir 

(İpekten 2007: 57). İpekten‟in bu ifadesinden hareketle tezkire yazarlarının kelime seçimleri üzerine yo-

ğunlaşarak tezkire okumaları yapılmış, birkaç makale yayımlanmıştır. Özellikle tezkirelerdeki ölümle il-

gili kelime tercihleriyle ilgili olarak çalışmalar yapılmıştır (Bkz. Aydın 2013, Sevinç 2014; Kızıltaş 

2018; Bahadır 2018; Bahadır 2019). Tezkire yazarlarının kelime tercihlerine dair Sâlim Tezkiresi‟nin gi-

rişinde de örnekler bulunmaktadır (İnce 2005: 14-18).  

Tezkire yazarlarının kelime tercihleri, tezkirelerde bilgi verilen tüm başlıklar için gereklidir. Daha 

sonra yapılabilecek çalışmalara zemin oluşturması amacıyla tezkire yazarlarının kelime tercihleri sınıf-

landırılarak bu makalede paylaşılacaktır. 

 

1. ġAĠRĠN KĠMLĠĞĠ 

1.1. Adı ve Mahlası 

Mahlas, şairlerin şiirlerinde kullandıkları adlarına denilmektedir. Yeni Türk Edebiyatı şair ve ya-

zarlarının kullandıkları müstear isimle mahlasın karıştırılması doğru değildir. Zira müstear isim sosyal, 

siyasi, meslekî veya şahsî bazı sebeplerle insanların kendilerini gizlemek için tercih ettiği takma isimdir. 

Mahlas ise şairin kendini gizlemek için tercihi değil aksine kendi adına bir marka değeri oluşturma süre-

cidir.  

Tezkirelerde şairlerin adları veya mahlaslarıyla bağlantılı olarak kelime tercihleri yapıldığı görül-

mektedir. Bu tercihler tevriye, kinaye, tezat, tenasüp gibi edebî sanatlarda görülen ilgilerle yapılmakta-

dır. Mahlaslarla ilgili müstakil bir eser bulunduğu için şairlerin mahlaslarını tercih etme usullerine bura-

da değinilmeyecektir (bkz. Yıldırım 2006). 

Râmiz, Âdâb-ı Zurâfâ adlı tezkiresinde şairin adını yazarken “İsmi Mehmed‟dir.” gibi sıradan de-

ğil, edebî bir cümleyle vermektedir. “Şerefle anılan isimleri Mehmed‟dir.” demekte, aynı zamanda şairin 

mahlası olan Şeref kelimesini özenle seçmektedir: 

… andelîb-i gülistân-ı dâniş ü ma„rifetin nâm-ı şeref-irtisâmları Mehmeddir (Erdem 1994: 172). 

Sâlim, Kebûterî mahlaslı şairin adının Mehmed olduğunu ifade ederken kebûter güvercin demek 

olduğu için kuşlarla alâkalı şâhbâz/ doğan, evc/ yüksek, bülbül ve gülistân kelimelerini bir araya getir-

mektedir. Evcin aynı zamanda bir müzik makamı olması da dikkat çekmektedir: 

Ol şâh-bâz-ı evc-i belâgatin ve ol bülbül-i gülistân-ı fesâhatin nâm-ı nâmî ve ism-i girâmîleri 

Mehmed‟dir (İnce 2005: 594). 

Evvel Sıdkî tahallüs idüp gülzâr-ı hüsn ü melâhatüñ serv-i âzâdesi idi. Emrî Çelebi sıdkıla „âşık-ı 

dil-dâdesi idi (Açıkgöz 2017: 72). 

Şair tezkiresi olmamakla beraber vefeyatnâmeler de içerisinde şair biyografisi bulundurmaktadır. 

Ravza-i Evliyâ adlı eserde Celâl Efendi‟nin biyografisinde şairin adı ile sosyal çevresinde göremediği 

itibarı arasında ilgi kurulmuştur. İlim ve irfan sahibi şairin hak ettiği hâlde mal ve makam sahibi olama-

dığı ifade edilmektedir: 

Hayf ki ilmine ragbet ve ma„rifetine şâyeste ri„âyet görmeyip mâl ü menâl ve câh u celâl sâhibi ol-

mamış idi (Atlansoy 1998: 167). 

Beyânî, Fakîrî mahlaslı şairi tanıtırken önceki örneklerde olduğu gibi mahlasla bağlantı yapmıştır. 

Daha sonra ise farklı bir tercihte bulunarak zıddı olan zenginliği ifade eden müstağni ve gani kelimeleri-

ne yer vermiştir: 

Fırka-i fukarâ vü zümre-i zurefâdandur. Küşâde dil mey ü mahbûba mâ‟il taleb ü mansıb u câhdan 

müstagnî nakd-i ışk u mahabbetle gönli ve gözi ganî idi (Sungurhan 2017a: 151). 

 

1.2. Doğumu 

Tezkire yazarları şairlerin doğumu hakkında bilgi verirken de kelimeleri özenle seçmişlerdir. Bahrî 

mahlaslı şairin doğumu ifade edilirken sahil ve bahr/deniz; Âfitâbî‟nin doğumunda âftâb, matla, tâli ve 

rahşân; Nihâlî‟nin doğumunda nihâl ve gülistân kelimeleri dikkat çekmektedir: 
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Nâzım-ı mûmâ-ileyh Bahrî Efendi medîne-i Adana‟da sâhil-res-i bahr-ı vücûd olup… (Çifçi 2017: 

40). 

Âftâb-ı vücûd-ı pür-„unvânı matla„-ı şehr-i Merzifondan tâli„ ü rahşân olmışdur (Sungurhan 2017b: 

196). 

Nihâl-i vücûdı müreffa„ ü mu„allâsı Vekîl Sinân dimekle şöhre-i cihân olan kâdînun gülistân-ı vü-

cûdından keşîde-bâlâ olmışdur (Sungurhan 2017b: 875). 

Nâzım-ı mûmâ-ileyh Mehmed Rûşen Sâhib Efendi Dersaâdet‟de rûşena-bahş-ı kehvâre-i vücûd 

olup… (Çifçi 2017: 289). 

Nâzım-ı dîvân-ı ser-bülendî Şeyhülislâm Mehmed Şerîf Efendi… bin yüz otuz altı târîhinde şeref-

bahş-ı kehvâre-i vücûd olup… (Çifçi 2017: 268). 

Tâbî: Nâm-ı nâmîleri Ahmed olup âftâb-ı tâb-dâr-ı vücûdları şebistân-ı Karahisâr‟dan tâli„ olup ol 

diyârda maşrık-ı envâr … (Genç 2000: 71). 

Bahrî mahlaslı başka bir şairin biyografisinde ise doğumla beraber gençlik yıllarına da değinilmiş, 

deryâ, sahil, sadef, bahr/deniz ve dürr/inci kelimeleri birden fazla kullanılmıştır: 

… leb-i deryâda … bâb-ı Bahr-i Sefîd-i ma„reke-âbâd olan Kilîdü‟l-bahr‟den nümâyân ve ol sâhil-

i cennet-mümâsilden dürr-i yektâ-yı vücûd-ı bih-bûdları dahı sadef-i mehd-i cevânî iken … dürr-i girân-

mâye-i vücûd-ı bihterînleri dürr-i nigîn-i terbiye-i sarây-ı güzîn olup… (İnce 2005: 235). 

 

1.3. Soyu ve Ailesi 

Tezkirelerde şairlerin milleti, soyu, dedesi, babası, -nadiren- annesi, eşi ve çocukları hakkında bil-

giler verilmektedir. Tezkire yazarları bu bilgilerin aktarılmasında da özel kelime tercihleri yapmışlardır.  

Gelibolulu Mustafa Âlî, Fevrî mahlasıyla şiir yazan fakat asıl ismi Ahmet olan şairin biyografisinde 

“Ahmed” kelimesiyle uyumlu sesler secili olarak seçmiş, şairin aslen Hırvat olmasıyla akıllılığı arasında 

irtibat kurmuştur: 

Hırvadiyy‟ül-asl her kelâmı hıred kitabına fasl nâmı Ahmed fünûn-ı mütenevvi„a ile bahs-i ilmiy-

yesi sermed kendüsi akrânı miyânında ser-âmed… (İsen 1994: 321). 

Ahdî, Celîlî mahlasını kullanan ve biri Bursalı diğeri Bolulu olan iki şairde mahlaslarından hareket-

le soylarının temizliğine dikkat çekmektedir: 

Haseb ile celîlü‟l-kadr ve neseb ile yegâne-i asrdur (Solmaz 2005: 250). 

Asl ü neseble celîlü‟l-kadr ve … (Solmaz 2005: 256). 

Bazı divan şairleri, mahlaslarını babalarıyla bağlantılı olarak almaktadır. Kınalızâde Hasan Çelebi 

bu duruma dikkat çekmiş, ilgili kelimeleri seçmeye özen göstermiştir: 

Babası âhenger olmagla Hadîdî tahallus itmişdür. … Lâkin rü‟esâ-yı zemâne olan ashâb-ı devlet-

den istihkâk u liyâkat ile mansıb almak sovuk demür dögmek idügin bilüp… (Sungurhan 2017b: 288). 

Babasına Revnakî dirler. … Nâmı Mehemmed ve mahlası Revnak ve metânet-i binâ-yı ebyâtı 

mümâsil ü mu„âdil-i kasr-ı havernak idi (Sungurhan 2017b: 399). 

Sâlim Tezkiresi‟nden alınan örnekte ise yazar, babasının lakabı ile bağlantı kurarak şairin yumurta-

dan çıktığını söylemektedir: 

… Yenibagçeli Ördek İsmâ„il Efendi‟nin beyza-i neslinden hâsıl olma… (İnce 2005: 640). 

Muhtârî mahlaslı şairde ağabeyi daha tanınan bir şair olduğu için onunla ilgili özel kelime seçilmiş-

tir: 

Şu‟ârâ-yı Benî Hâşimün muhtarı Emrînün birâder-i pesendîde-güftârı… (İsen 1994: 325). 

 

1.4. Mekân 

Tezkirelerde şairin doğum, eğitim, iş, gezi, ölüm yeri gibi belli bir bölgeyi, şehri, semti, mahalleyi 

veya köyü karşılayan, bir mekân belirten ifadelerde özel kelime tercihleri yapıldığı görülmektedir. Tez-

kire yazarları şehirlerle ilgili çok özel tercihlerde bulunmaktadır. Günümüzde Mekke-i Mükerreme ve 

Medine-i Münevvere kullanımlarında görülen şehre yönelik unvan kullanımı; Bağdad-ı Darüsselam, 

Mahrusa-yı Bursa, Mahmiye-i Edirne, İstanbul-ı Tayyibe gibi birçok şehre yönelik olarak yer almakta-
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dır. Tezkire yazarlarınca bir unvanla anılan bu şehirler başka bir yazıyla paylaşıldığı için burada şairin 

mahlasıyla bağlantılı kelime tercihleri üzerinde durulacaktır ( Bkz. Aydın 2017). 

Şairlerin isimleri ve mahlaslarıyla aynı veya yan anlamlı olan ya da anlam ilişkisi bulunan kelime-

ler tercih edilmektedir. Dürrî mahlasıyla sadef, Sabrî mahlasıyla sabır, Zuhûrî mahlasıyla tâli, mâh-ı 

tâbân, maşrık, şârik, lâmi‟ ve mihr kelimeleri, Revânî mahlasıyla enhâr, cûybâr ve mücedvel kelimeleri 

Kınalızâde Hasan Çelebi tarafından özenle seçilmişlerdir: 

Dürr-i vücûdı „ummân-ı cihânda sadef-i şehr-i Üskübden zâhir olup…(Sungurhan 2017b: 366). 

Âhir mülâzemetün kahr u zehri ile İstanbulda turmaga karâr u sabrı kalmayıcak… (Sungurhan 

2017b: 504). 

Vilâyet-i Şâmdan tâli‟ olmış bir mâh-ı tâbân ve maşrık-ı Dımışkda şârik ü lâmi‟ olmış bir mihr-i 

rahşân… (Sungurhan 2017b: 527). 

Kesret-i enhâr ve vefret-i cûybâr ile kitâb-ı müzehheb ü mücedvel … olan şehr-i Edirnedendür 

(Sungurhan 2017b: 395). 

Asıl adları İsa olan iki şair Necâtî Bey ile Sırrî‟nin biyografilerinde şairlerin asıl adlarıyla bağlantı 

kurulmuştur. Hz. İsa‟nın nefesiyle hastaları iyileştirmesine telmih yapılarak, şairin yaşadığı şehrin hava-

sının güzelliğine dikkat çekilmiştir: 

… tarab-engîz-i dem-i „Îsâ enfâs-ı nesiminde muzmer ve neş‟et-i âb-ı hayât hevâ-yı cân-perverinde 

mihmer olan Dârü‟n-nasr ve‟l-meymene mahrûsa-i şehr-i Edirnedendür (Sungurhan 2017b: 837). 

Hevâ-yı cân-fezâsı „Îsâvâr mürde-dilleri ihyâ idüp sâha-i letâfet mesâhası mahall-i vâridât-ı sürûr u 

safâ olan şehr-i sütûde-etvâr Yenice-i Vardardandur. (Sungurhan 2017b: 434). 

Keşfî mahlaslı şairin Gediz‟de doğumunun ifadesinde ise harf benzerliğinde hareketle keşf/ kap-

lumbağa kelimesi kullanılmıştır. Böyle bir tercihte alay etmek veya o dönemde Gediz ile kaplumbağa 

arasında herhangi bir ilişki var ise o etkili olmuş olabilir: 

Vilâyet-i Germiyânda Gedus nâm kasabadan keşf-misâl baş çıkarmışdur (Sungurhan 2017b: 715). 

Şehirlerle ilgili kelime tercihlerindeki bir diğer yöntem ise şehrin adıyla kelime oyunları yapmak 

üzerine kurulmuştur: 

… ba„de‟l-hitâm Kûtâhiyye‟de rikâb-ı pâdişehîye … râh-ı kûtâh olup kudüm-ı sa„âdetleri … (Kılıç 

2010: 268). 

Âhir Tuna yalısında Rus nâm kasaba-i menhûs u bed-nâmda tavattun u ârâm itmiş idi (Sungurhan 

2017b: 712). 

… şehr-i fîrûz kasaba-i Sirozdandur (Sungurhan 2017b: 900). 

Kasr-ı sarây-ı i„tibâr u iştihârı Aksaray dimekle… (Sungurhan 2017b: 866). 

Latîfî galata düşüp Galatalı dimişdir (Kılıç 2010: 801). 

Aşağıdaki örnekte ise Akşehir, Karaman bölgesinin göz bebeği olarak hayal edilmiş, birbirinin zıd-

dı kelimeler tercih edilmiştir: 

Sevâd-ı dîde-i Karaman olan Akşehrdendür (Sungurhan 2017b: 627). 

Sâlim Tezkiresi‟nde şehirler ile o şehrin meşhur bir yönü ele alınmış, şairle bağlantı kurulmuştur. 

Edirne helvasıyla, Halep kumaşıyla yer almaktadır: 

Helvâ-yı Edirne gibi ekser eş„ârı halâvetden hâlî ve tâze hayâli bî-meze vü bâlî değil idi (İnce 

2005: 191). 

… kâlâ-yı hoş-kumâş-ı bâzâr-ı „irfân olan … Haleb diyarından… (İnce 2005: 427). 

Halebiyyü‟l-asl bir nâzik çelebi olup metâ„-ı „irfânı hoş-kumâş bir zât-ı dakika-şinâs idi (İnce 2005: 

540). 

Ol harîr-bâf-ı kâlâ-yı ma„ârif cenabının nâm-ı nâmî ve ism-i girâmîleri Yûsuf‟dur (İnce 2005: 

630). 

Sâlim Tezkiresi‟nde Reşkî‟nin okulu ile mahlası arasında bağlantı kurulmuştur: 

Medîne-i Kostantiniyye‟nin reşk-fermâ-yı gülistân olan enderûn-ı ma„ârif-kânından nümâyân … 

(İnce 2005: 359). 
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1.5. Ölümü 

Kutsal kitabımız Kur‟an‟da “Küllü nefsin zâikatü'l-mevt”, yani “Her nefis ölümü tadacaktır.” şek-

linde ifade edilen ölüm, şairler için farklı bir durum arz etmektedir. Divan şairleri ölümün acı yüzünü ba-

la tebdil etmeyi başarabilmiş kişilerdir. Yunus Emre‟nin “Âşık öldi diyü sala virürler/ Ölen hayvân durur 

âşıklar ölmez (Tatcı 1997: 168).” ifadesinden anlaşılacağı üzere aynı zamanda âşık olan şairler de ölmez. 

Tezkire yazarları bu hassas duruma dikkat etmiş, şair ölümlerini bazen acı, çoğu zaman güzel yönleriyle 

ele almışlar ve ölüme dair edebî bir zevk geliştirmişlerdir. Tezkirelerin bu özelliğine yönelik müstakil 

bir çalışma yapıldığı için burada bir örnekle yetinilecektir (Bkz. Aydın 2013). 

Gerek edebiyat tarihlerinde gerekse kitap ve ansiklopedi maddelerinde “öldü” diye sıradan bir şe-

kilde bildirilen Ahmet Paşa‟nın ölümüne, Kınalızâde Hasan Çelebi büyük şair Ahmet Paşa‟ya yakışır bi-

çimde yer vermektedir. Şairin ölümünü haber verirken, diğer taraftan aynı zamanda kaside alanında 

onun üstat bir şair oluşuna değinmektedir. Ömrünün kasidesi son buldu, demektedir: 

Ba„dehû kasîde-i „ömri makta„ u intihaya irüp memâtı mihnet-i hayâtından kendüye muhlis ü 

mencâ idüp sene isnâ ve tis„ami„ede civâr-ı mülk-i müte„âle intikâl ü irtihâl eyledi. (Sungurhan 2017b: 

173). 

Âkıbetü‟l-hâl dokuz yüz iki târîhinde matla„-ı kasîde-i „ömr-i „azîzi resîde-i makta„-ı memât olup 

… (Abdulkadiroğlu 1998: 448). 

Başka bir örnekte; Haremeyn-i Muhteremeyn Vakfı kâtibi olduğu için (Abdulkadiroğlu 1985: 438) 

Kâtibî mahlasını alan şairin vefatında “Ölüm kalemi hayat defterinden adını sildi, hesabını kapadı.” de-

nilmektedir.  

… kalem-i merg defter-i hayâtdan ismini resîd eyledi (Durmuş 2012:119). 

 

2. ġAĠRĠN SOSYAL VE KÜLTÜREL DURUMU 

2.1. Öğrenimi 

Tezkire yazarları şairlerin eğitim ve öğretimleriyle ilgili bilgiler verirken yine özenle kelime seç-

meye devam etmişlerdir. Beyânî ve Âşık Çelebi ilmin öneminin belirtilmesinde, Hasan Çelebi ve Âlî öğ-

renme aşamalarının düzenli takip edilmesinin gerekliliğinde özel kelimeler tercih etmişlerdir: 

İzzetî: … İnsânun izzeti ilmle idügine âlim olmagla tarîk-i ilme sülûk idüp… (Sungurhan 2017a: 

125). 

Sâ‟ilî: … ilm ü ma„rifet mâ‟ili ve ehlinden dakâ‟ık-ı „ilmün sâ‟ili idi (Kılıç 2010: 941). 

Usûlî: … Sebeb-i kemâl-i nev‟-i insân olan esnâf-ı kemâl ü „irfânı füru„ ü usûli ile tahsil… (Sun-

gurhan 2017b: 195). 

Usûlî: … Ulûm-ı menkul u ma„kûlı füru„ u usûli ile görüp… (İsen 1994: 193). 

Tarîkî: … Tarîki üzre tarîk-i tahsîl-i „ilm ü fazlda saded-i tekmîl-i fer„ ü aslda iken… (Sungurhan 

2017b: 525). 

Şairin akranları arasında zeki olması, iyi bir eğitim alması, bir okuldan mezun olması özenle sunu-

lan diğer bilgiler arasındadır:  

Şânî: … zihn ü zekâda bî-mânend idi ve şânı bülend idi (Canım 2000: 317). 

Şânî: … Tedkîk-i mahall ü mütâla„ada cümleden zî-şân bulunmış (İsen 1994: 232). 

Fuzûlî: Kemâl-i ma„rifetle kâmil ve fünûn-ı fezâ‟il ile fâzıl… (Solmaz 2005: 459). 

Vüsûlî: … hidmet-i „aliyyelerinden mülâzım olmagla vâsıl-ı me‟mûl u mes‟ûl olmış idi (Sungurhan 

2017b: 905). 

Kınalızâde Hasan Çelebi, Derûnî mahlaslı şairin biyografisinde onun hocasına dair bilgi vermekte-

dir. Leyszâde sanıyla bilinen hocanın önceleri cahil olup terzilik yaptığını, sonra ilme intisap ettiğini il-

ginç bir şekilde anlatmaktadır: 

Evâ‟il-i hâlinde erbâb-ı hırefden harf bilmez hayyât iken mücerred sûzen ile tahsîl-i kuvvet-i leyl ü 

nehâr igne ile kuyı kazmakdan sa„b düşvâr olmagın tahsîl-i „ilme kûşiş-i bisyâr idüp nihâyet-i tarîkinde 

kazâ-yı Mısrdan mütekâ‟id olan Leyszâdeye irtibât itmiş idi (Sungurhan 2017b: 351). 
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2.2. Ġnanç ve Tarikat 

Divan şairlerinin yetişmesinde edebî muhitlerin büyük önemi vardır. Dinî ve tasavvufî eğitimde şii-

rin bir araç olarak kullanılmasından hareketle tarikat merkezleri birer edebî muhit özelliği göstermekte-

dir. Tezkirelerde şairlerin –varsa- tarikat bağlantıları da verilmektedir. Şairlerin isimleri veya mahlasla-

rıyla ilgi kurularak özel kelimeler seçilmektedir. 

Fatih Sultan Mehmet/Mehemmed‟in biyografisinde onun Müslüman yani Muhammedî oluşuna; 

başka şairlerde de tasavvufa meylediş, bir şeyhe intisap ve hizmet, şeyhin makamı gibi ayrıntılar dikkat-

le tercih edilen kelimelerle verilmektedir:  

Ol pertev-i dîn-i nûr-ı Muhammedî şehzâdelerin ser-âmedi idi (Solmaz 2005: 102).  

Sâlik: … mesrûr olup kâm-bîn ve mürşid-i sâlikîn olmuşlar idi (Erdem 1994: 150- 151). 

Fevzî: … evâhir-i ömründe cezebât-ı İlâhî‟den feyz-yâb-ı sa„âdet olmagla… (Çapan 2005: 451). 

Ârâmî: … Ol âsitân-ı kuds-âşiyânda murg-ı rûhı ârâm u karâr tutup… (Solmaz 2005: 222). 

Meyyâl: … Evâ‟il-i hâlinde tarik-i Mevleviyye‟ye meyl ü rağbet… (Çapan 2005: 537). 

Hüsâmü‟l-milleti ve‟d-dîn Hazret-i Şeyh Hüsâmü‟d-dîn-i Uşşâkî… (Erdem 1994: 73). 

Kâdirî şeyhi Şerîf Efendi‟den ahz-i dest-i inâbet ve bir müddet kâdir olduğum mertebe hidmet it-

dikden sonra… (Atlansoy 1998: 257). 

Levhî: … Safâ‟ih ü sahâ‟if-i kalbinde mersûm olan nukûş-ı mâ-sivâyı mahkûm idüp levh-i kalbini 

agyârdan sâde kılmagiçün tarîk-i tasavvufa sülûk itmiş idi (Sungurhan 2017b: 734). 

 

2.3. Ġlmî Durumu 

Tezkire yazarları biyografilerini verdikleri şairlerin ilmî yeterliliklerini ifade ederken mahlaslarını, 

gerçek anlamlarıyla kullanmışlardır. Bazen de mahlasla aynı kökten olan kelimeleri tercih etmişlerdir: 

Sa„yî: … „İlm-i şerîfe sa„y-i cemîl gösterüp behre-mend ve her fende hûş-mend idi (Solmaz 2005: 

339). 

Bedî„î: … İlm-i bedî„de kelâmda kimse söyletmezdi (Canım 2000: 188). 

Kadrî: … Beyne‟l-„ulemâ „âlim-i „âlî-mikdâr ve „âlî-kadr (ü) zü‟l-iktidâr kimesnedir (Canım 2000: 

447). 

Vasfî: … bu fende lâyık-ı vasf u ta„rîf ve mahall-i medh ü tavsîfdür (Canım 2000: 563). 

Sırrî: … Esrâr-ı „ulûma vâkıf u âgâh… (Solmaz 2005: 345). 

Bâkî: … Bâkî ne dimek lâzımdur ki ta„rîf ü tavsîflerine münâsib ü mülâyim ola (Sungurhan 2017b: 

222). 

Hıfzî: … hıfz ile hâfız-ı kelâm-ı Hudâ‟dur (Solmaz 2005: 272). 

Hayyât olmagla Siyâbî tahallus itmişdür. Egerçi ehl-i hırefden ümmî vü „âmî kimesnedür. Lâkin 

hil„at-ı kelâmı kâmet-i insicâma biçüp sûzen-i belâgat u nezâketle dîbâ-yı zîbâ-yı fesâhatı diken bülegâ-

yı zemândandur (Sungurhan 2017b: 257). 

 

2.4. Mesleği ve Makamı 

Şairlerin meslekleri veya zenginlik fakirlik gibi maddî durumları tezkirelerde işlenen bir diğer 

mevzudur. Ömrü boyunca aynı işi yapan bir şairin biyografisinde onun her gün karşılaştığı kelimeleri 

özenle seçmek tezkire yazarları tarafından yapılan büyük bir inceliktir.  

Garîbî: … Fırka-i fukaradan zümre-i gurabâdan bir merd-i garîb ve dervîş-sıfat ve ehl-i ma„rifet 

kimesneydi (Canım 2000: 409). 

Adlî: … „adâlet ü istikâmetle beyne‟n-nâs meşhur u makbuldürler. … zîr-destleri fukaraya „adl ü 

„adâletleri… (Solmaz 2005: 173). 

Zamîrî: … bir remmâl-i zamir-dân u zamir-gîr ve zamir-dânlıkda bî-misl ü bî-nazîr idi (Solmaz 

2005: 371). 

Mesleği müneccimbaşılık olan Ahmed Dede‟nin biyografisinin neredeyse tamamında gökyüzün-

deki gezegen ve burçlar zikredilmektedir: 
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… Zühre-âsâ gâh mutrib-hânelerde ve gâh „Utâridveş şeyhin ba„zı müsveddesin tebyiz eyleyip 

Müşterî-i metâ„-ı irşâdı olarak Mirrih-mânend dü-dîde-i hûn-pâşın … Cevzâ-nitâk-ı tî-bend-i mücâhede-

yi … hengâm-ı şitâda Zuhal‟in Zühre ile mukâbelesi gibi … (İnce 2005: 191- 192). 

Beliğ‟in biyografisinde görev yeri Mısır‟la, Tâ‟ib‟de Ganem Medresesi‟yle bağlantı kurulmaktadır: 

Asrın şu„arâsından bir tûtî-i şekkeristân-ı mısr-ı belâgat ve bir pür-gû şâ„ir-i hoş-tabî„atdür (İnce 

2005: 247). 

Emîn Ganem Medresesiyle mugtenem… (İnce 2005: 255). 

 

2.5. ġairle Ġlgili Herhangi Bir Olay veya Durum 

Tezkire yazarları şaire dair bilgiler verirken ara söz mahiyetinde bazı anekdotlar anlatmaktadır. Bu 

anlatılarda şairlerin yaşadığı bazı olaylar ve düştüğü durumlar verilmektedir. Bu bilgilerin verilmesinde 

de kelime tercihleri görülmektedir: 

Mezkûr Hayâtî‟ye cevâbında yazar ki hayâtı da murdâr memâtı da murdârdur diyü cevâb virdiler 

(Canım 2000: 239).  

Meğer ol zen-i zîbâdan mezbûr Dâ„î‟ye bir dâ„iye düşmiş ve… (Canım 2000: 258).  

… Germî hiddetle germ olup hicvine kıt„alar söylerdi (İsen 1994: 323). 

Bidârî: … Zîrâ ki dâ‟im hâb-ı gafletden didesi bîdâr … (Solmaz 2005: 237). 

Sâbirî: … Dehr-i pür-kahrun nevâyib-i mesâyibinden envâ„-ı beliyyâta sâbir ve bu bâbda emsâl ü 

ekfâsı nâdir idi … (Canım 2000: 348). 

Fikrî, Bekir Şâh nâm hat-ber-âver cüvânla pehlû olurken fikre varup, cüvân; “Ne fikr idersin?” 

didükde … (Açıkgöz 2017: 263). 

 

2.6. ġairin Çevresindekiler 

Bir şairin yetişip meşhur olmasında çevresinde bulunduklarının veya çevresinde bulunanların bü-

yük önemi vardır. Şairin elinden tutacak bir çevresi yoksa ya da aksine padişah sahip çıkmışsa, edebî 

hayatta çok şey değişebilmektedir:  

Mu„inî: … Bûstân-ı cânınun mâ mu„îni çokdur. Lâkin ashâb-ı devletden bir mu„îni yokdur (Sun-

gurhan 2017a: 193). 

İşretî: … Şehzâde Sultân Bâyezîd Edirne muhâfazasında iken … âsitânelerine irtibât idüp küllî 

münâsebet hâsıl idüp giderek dâhil-i meclis-i ıyş u işreti ve nedîm-i bezm ü sohbeti olmış idi (Sungurhan 

2017a: 126). 

Divan şiirinin dünyası bezm/eğlence ile rezm/savaş arasında geçmektedir. Dolayısıyla divan şairle-

ri için de bulundukları meclisin büyük önemi vardır. Edebî bakımdan yetişmelerinde etkili olan meclis 

ortamları tezkirelerde özenle seçilmiş kelimelerle ele alınmaktadır: 

Vechî mahlasıyla vücûh-ı belde-i irfân beyninde müvecceh olmuş (Akkuş 2008: 353). 

Fahrî: … Fahru‟l-vüzerâ merhum İbrâhîm Paşanun velîmesi cem„iyyetinde… (Canım 2000: 423). 

Mihrî: Zemânında sipihr-i melâhatun tâbende-mihri olup şu„arâ vü zurefâ ile mihr ü mahabbet ve 

sohbet ü ülfet üzre iken kîse-i mahtûmınun mihrine dest-i icâbet irmemiş ve serâ-perde-i ismetine nâ-

mahrem girmemişdür (Sungurhan 2017a: 195). 

Nâmî: … şu„arâ-yı nâm-âver gibi hüner-ver ve nâm-ı nîk ile makbul-i merdüm-i suhen-güster ki-

mesnedir (Solmaz 2005: 559). 

Hayâlî dahı kalb-i şâ„irden hayâl eksilmedügi gibi ol meclisden eksilmez idi (Kılıç 2010: 675). 

Melîhî: … ansuz olan meclisi ta„âm-ı bî-nemek „add iderler idi (İsen 1994: 143). 

Emîn: … şu„arâ-yı belâgat-peymânın nâzır u emîni… (Erdem 1994: 16). 

Şem„î: … Çerâg-efrûz-ı bezm-i şu„arâ ve rûşenî-bahş-ı encümen-i bulegâdur (Kılıç 2010: 1443). 

Sehî: ... Necâtî Begün mürebbâsı ve hareminde neşv ü nemâ bulmış sehî-i serv-i bâlâsıdur (Sun-

gurhan 2017a: 98). 
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3. ġAĠRĠN KĠġĠLĠK YAPISI 

3.1. Zekâ 

Divan şairleri için daha önce kullanılmamış özgün sözler söylemek, bikr-i manalar bulmak çok 

önemlidir. Bu başarı ise ancak şairin zekiliğiyle mümkündür. Şairler için önemli olan zekâvet tezkire 

yazarlarınca da övülmüş, mahlaslar ile aralarında bağlantı kurulmuştur: 

Zihnî: … ve zihn-i pâki letâ‟if-i lâtif ile müzeyyen… (Solmaz 2005: 311). 

Sırrî: Zihn-i dakîk-güsteri esrâr-ı İlâhiyye‟ye mâlik… (Solmaz 2005: 363). 

Sâkıb: … ârzû-yı encâs-ı âlâyiş-i zînet-müste„âr-ı dünyeviyye bi‟l-külliyye fikr-i sâkıblarından 

sâlib olup … (Erdem 1994: 55). 

Nevâlî: Cenâb-ı bî-çûn-ı „amm-nevâlenün nevâl-i ifzâlinden hazz-ı evfâya nâ‟il ve „aklı nihâyet-i 

müdrikât-ı „akl-ı müstefâda mütenâvil olmışdur (Kılıç 2010: 897). 

 

3.2. Ahlâk ve Mizaç 

Şairlerin kişilik özellikleri, ahlâkı ve mizacı şiirlerinin muhtevasını büyük oranda etkilemektedir. 

Hayata bakış açıları, durum ve olaylara karşı takındıkları hâl ve tavırları, gündelik hayattaki duygu ve 

düşünceleri şiirlerine yansımıştır. Bu durum bazı şairlerde açık bazılarında ise dolaylı olarak yer almak-

tadır. 

Tezkire yazarlarının özenle değindikleri bilgiler arasında şairlerin kişilik özellikleri de bulunmakta-

dır: 

Nâmı Hasan evzâ‟ ü ahlâkı müstahsen kimesne idi (Sungurhan 2017b: 196). 

Veznî: Berş ü afyonı mikdâr u vezni ile yimemegin keyfiyyete gâyetde maglûb olup… (Sungurhan 

2017b: 897). 

Sıdkî: Eger kelimâtınun sıdkı var ise „acâ‟ib hâlâtdandur (Sungurhan 2017b: 509). 

Müfredî: … ehad-ı nâsdan ferd ile âşinâ olmayup kendü vâdîsinde ferîd olup terk-i diyâr kılup… 

(Solmaz 2005: 514). 

Abdülganî: … her nesneden ganî ve kayd-ı hestî-i dünyâ ve mihnet-i nistî-i haşmet-i bî-bekâdan 

müstagnîdür (Solmaz 2005: 157). 

Basîrî‟nün basar-ı hırsına basmak içün sadakât-ı „âmdan birkaç akçe gönderür… (Canım 2000: 

190). 

Halîmî: Selîm ü Halîm idi (Canım 2000: 231). 

Sâfî: Âyîne-i sâfî-veş derûnı sâde ve sâfî kalb ve mâ-i bî-keder misâlinde sâf-meşreb idi (Canım 

2000: 349). 

 

3.3. Olgunluk 

İnsan-ı kâmil olmak tasavvuf ehli başta olmak üzere herkes tarafından istenen bir durumdur. Tezki-

re yazarları şairlerin olgun kişiliklerini, kişiye özel kelime tercihleriyle ifade etmişlerdir: 

Enîs: … zât-ı ma„rifet-enîsleri miyâne-i emsâlde be-gâyet nefîs olmagla… (Erdem 1994: 1-2). 

Rüknî: Ol rükn-i rekîn-i „irfânın nâm-ı pür-„unvânları Süleymândır (Erdem 1994: 140). 

Kâmil: … hânedân-ı ma„ârif ü kemâlden bir zât-ı hüner-mend olup ma„rifet ü kemâl bi‟l-irs kendü-

ye intikâl eyleyen erbâb-ı mâkâldendir (İnce 2005: 591-592). 

 

3.4. AĢk/ Sevda 

Divan şiirinin muhtevası büyük oranda aşk etrafında dönmektedir. Gönül ehli şairler, bazen İlâhî 

bazen beşerî aşklarla kendilerinden geçmişler, şiirlerinde aşkın hâllerini anlatmışlardır. Aşkın ne denli 

etkili olduğunun farkında olan tezkire yazarları, kaleme aldıkları biyografilerde şairlerin sevdalarına da 

özenle değinmişlerdir: 

Aşkî: … hadd-ı zâtında ber muktezâ-yı mahlas „ışk-ı İlâhîye mahrem ve esrâr-ı nâ-mütenâhiye hem-

dem kimesnedür (Solmaz 2005: 439). 
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Mihrî: Merkûme-i merhûme Sinan Paşa oglı İskender Çelebiye hezâr mihr ü mahabbet ile ta„alluk 

u ta„aşşuk idüp (Canım 2000: 511). 

„Ale‟l-husûs derd-i „ışk-ı nihânı „âlemlere „ıyân ve Nihânî nâm dil-ber-i sîm-endâmun „ışkıyla rüs-

vây-ı cihân olup… (Sungurhan 2017b: 545). 

Fakîrî: Küşâde dil mey ü mahbûba mâ‟il taleb ü mansıb u câhdan müstagnî nakd-ı ışk u mahabbet-

le gönli ve gözi ganî idi (Sungurhan 2017a: 153). 

 

3.5. Talih ve Kader 

Kaza ve kadere inanmak İslâmiyet‟e göre imanın şartlarındandır. İslâmî bir gelenekte oluşan divan 

şiirinde kaderi tenkit etmek veya kaderden şikâyetçi olmak görülmez. Divan şairleri kadere razı olmuş-

lar, kaderden değil baht ve talihlerinden dert yakınmışlardır. Hasan Çelebi ile Latîfî tezkirelerinde, 

Siyâhî mahlasını kullanan aynı şaire hemen hemen aynı kelimelerle değinmişler, bahtıyla mahlası ara-

sında ilgi kurmuşlardır: 

Siyâhî: Lâkin rûy-ı baht-ı siyâhı sefîd olmayup husûl-i murâddan nâ-ümmîd kalmış idi (Sungurhan 

2017b: 455). 

Siyâhî: Rûy-ı baht-ı siyâhı „âlemde sefîd ve çarh-ı bed-ahterden tâli„i sa„d u sa„îd olmamagın… 

(Canım 2000: 315). 

Sâbirî: … kazâ ve kadere râzı vü sâbir … (Solmaz 2000: 382). 

 

3.6. Hüner ve Kabiliyet 

Tezkirelerde, şairlerin herhangi bir alanda yetenekleri varsa belirtilmiştir. Hüner ve kabiliyetin ifa-

de edilmesinde tezkire yazarları da marifetlerini göstermişler, kelime tercihlerini ona göre yapmışlardır: 

Iyânî: … derd-i derûnın ahsen-i vücûh u fünûnla „ıyân eyleyüp… (Sungurhan 2017b: 623). 

Hasan Çelebi satranç oynamakta mahir olan İzzetî‟nin biyografisinde satrançla ilgili kelimelere yer 

vermektedir: 

Ümmîddür ki „an-karîb ruh-ı fîrûzı aşkâr olup nat„-ı cihânda piyâde kalmış iken fi‟l-hâl murâd atı-

na süvâr olup bir mansûbe ile açmazdan menâsıb-ı „izzet ü câhdan bir mansıba şâh diye. Sâ‟ir-i 

ma„ârifden fazla satranc-bâzlıkda mahâreti mu„ârız u husûmına galebe vü mikneti vardur. Lu„b-ı şat-

rancda nat„-ı zemânede hakkâ ki ferzânedür (Sungurhan 2017b: 561). 

 

3.7. Fizikî GörünüĢ 

Divan şairlerinin dikkat çeken olumlu veya olumsuz herhangi bir fizikî özelliği var ise tezkirelerde 

belirtilmiştir. Bazı şairlerin boyu, sesi gibi fizikî güzellikleri dikkat çekilen durumlar arasındadır: 

Hüseynî: Zemânında bir mertebe sâhib-i hüsn idi ki Yezîd nesl-i Hüseyn‟den bu hüsn ile güzel ge-

leceğin bilse Hazret-i Hüseyn‟i şehîd-i Kerbelâ kılmazdı (Kılıç 2010: 625). 

Mânî: Musavvir-i ezel Hallâk-ı lem-yezel rûy-ı zîbâsın misâl-i Erjeng-i Mânî itmiş idi (Sungurhan 

2017a: 175). 

Cemâlî: … hüsn ü cemâlle begayet cemîl ve „adîmül-„adîl ü bî-bedel idi (Canım 2000: 216). 

Servî: … vakt-i kıyâmda endâm-ı bî-endâmı serv-bülend ve sanavber-i bî-berki gölgesi gökçek… 

(Canım 2000: 303). 

Merdümî: … bir hüsn-dâr cevân idi ki göz merdümi gibi her lahzâ manzûr-ı a„yân idi (İsen 1994: 

273). 

Andelîbî: İsmi Hasandur. „Âkıbet hüsn-i sadâdan gayrı sarîr-i hâme-i nazm-ârâ dahı izhâr idüp il-

tifâta karîn olmış (İsen 1994: 160). 

Bazı divan şairlerinde ise fizikî güzelliklerine değil bedenî zayıflıklarına dikkat çekilmiştir: 

Za„fî: Cism-i za„îf ü nahîfi za„f u nehâfetden gûyâ ki rişte katâyıfdan idi (Canım 2000: 365). 

Hilâlî: Cism-i nizârı kalemdân içinde ki nâl-misâli nahîf ü hezâr dikkat-i çeşm-i dûr-bîn ile nü-

mâyân olan hilâl gibi gâyetde za„îf olmagın mahlas-ı mezbûra gayrlardan ehakk u ahrâ idügi rûşen ü 

âşkârdur (Sungurhan 2017b: 920). 
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Fânî: Devr-i rûzgâr ile pîr-i fânî ve kûşe-i kanâ„atün sultânı evkâtın sahhâflıga sarf itmek üzredür 

(Solmaz 2005: 479). 

 

4. ġAĠRĠN EDEBÎ KĠġĠLĠĞĠ 

4.1. ġiiri 

Tezkireler öncelikle biyografi içerikli eserlerdir. Tezkirelere dair eleştiriler arasında eser eleştirisi 

bakımından yetersiz oldukları dile getirilmekte, tezkireye alınan şairlerin umumiyetle methedilmesi bir 

eksiklik olarak görülmektedir. Oysa tezkire yazarları kendilerince şair ile müteşair yani şair geçinenleri 

ayırt ettiklerini ve şairlere tezkirelerinde yer verdiklerini kaydetmektedirler. Eleştiriyi başta yapmışlar, 

beğenmediklerini zaten esere koymamışlardır. Bununla birlikte şairlik yeteneği, şiir veya eser üzerine 

dair değerlendirmeler de bulunmaktadır. 

Tezkire yazarları kişiye özel kelime tercihi yapma tarzlarını, şiirlerin kıymetlerini ifade etmekte de 

kullanmışlardır: 

Nâmı „Abdü‟d-delîldür. … Müdde‟îye delîl olmagiçün îrâd olındı (Sungurhan 2017b: 377). 

Cevherî: Ser-â-ser nazm-ı cevherdârı çün dürr-i şâh-vâr ve tîg-i elmâs-ı suheni cevherdâr egerçi 

sâ‟ir şu„arâ gibi meşhur u mezkûr degüldür. Ammâ ki cevher-i âbdârınun vezni cevheriyân-ı bâzâr-ı hü-

ner yanında tam „ıyârdur (Solmaz 2005). 

Safâyî: Egerçi eş„ârı safâya mensûbdur lâkin safâsı bi‟l-külliye menhûbdur (Sungurhan 2017b: 

510). 

Safâyî:… ve güftârından safâ hâsıl olur bir şâ„ir idi (Erdem 1994: 191). 

Râgıb: müretteb Dîvân-ı belâgat-„unvânı ve mergûb dil-pezîr eş„âr-ı bî-nazîri var idi (İnce 2005: 

327). 

Yetîm Alî: … ebyât-ı dürer-bârı mânend-i dürr-i yetîm pesendîde-i gûş-ı tab„-ı elîmdür (Solmaz 

2005: 597). 

Necîb: Bu ebyât o şâ „ir-i necâbet-semîrin âsârındandır (Arslan 1994: 82). 

Diğer bir değerlendirme ölçütü şairlik yetenekleri ve şiirdeki tarzlarının ifade edilmesidir: 

Meşâmî: Hakkâ ki kelimât-ı pür-belâgat u beyânı meşâmm-ı ins ü cânı misk ü „anber gibi müncerr 

ü mu„anber ve eş„âr-ı belâgat-şi„ârı mânend-i „ûd-ı kamârî dimâg-ı halk-ı cihânı mu„attar iden şu„arâ-yı 

belâgat-güsterdendür (Sungurhan 2017b: 783). 

Ezherî: … bâgbânzâdelikle şöhret virmegin şâh-sâr-ı kalemi şukûfe-i ma„rifetle berg ü bâr 

berâverde kılmış bâ-husûs ber-hûrdâr-ı nev-bâve-i „ilm ü hikmet olup zamânınun zebân-ı vukû„ı üzre 

nazmla semere-i fu„âd behresin virmiş şâ„irdür (İsen 1994: 111). 

Ulvî: Evc-i belâgatda hayli ulvî pervâz idüp beyne‟l-akrân mümtâz olmışdur (Sungurhan 2017a: 

129). 

Seyfî: … şi„r ü inşâ diyârınun yek kaleme sâhib-i kalem ü seyfidür (Kılıç 2010: 1018).  

Kabûlî: „İlmde ve şi„rde ve lutf-ı tab„da iz„ân u kabûlı, erbâb-ı bâb-ı tab„un matbû„ u makbûlıdur 

(Kılıç 2010: 1308). 

İsmi Hasan ve tarz-ı şi„ri üslûb-ı hasen ve edâ-i nazmı mergûb u müstahsendür (Canım 2000: 227).  

Tezkirelerde az da olsa olumsuz eleştirilere rastlanmaktadır. Bu durum daha çok aynı zamanda bir-

birinin rakibi olan tezkire yazarları arasında görülmektedir. Tezkirelerin üslupları açısından bakıldığında 

eleştirirken bile kelime tercihlerine özen göstermeleri dikkat çekmektedir: 

Şemsî: Hâlâ eşi„a-i âsârından bir zerre zâhir ü bedîdâr olmayup şümûs-ı âsârına „ârız olan küsûf-ı 

nisyândan müncelî vü âşkâr olmamışdur (Sungurhan 2017b: 474). 

Fenâyî tahallus ider bir şâ„ir-i fenâyî gıbta ve reşkinden bu beyti dimişdür (Canım 2000: 393). 

Sun„î: Ammâ şi„ri çendân nâzük ü rengîn ve musanna„ u metîn degüldür (Canım 2000: 361). 

Zamânımızda tertîb-i tezkiretü‟ş-şu„arâ eyleyen Safâyî-nâm nâ-safvet… (İnce 2005: 13). 

Zamânımızda tertîb-i tezkiretü‟ş-şu„arâ eyleyen Safâyî-i safvet-iddi„ânın… (İnce 2005: 183). 
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Şehdî: Helvâ‟î olmak münâsebetiyle mahlas-ı mezbûrı ihtiyâr itmişdür. Egerçi Latîfî halâvet-i eş„âr 

ve lezzet-i şehd-i güftârını ta„rîf-i bî-şümâr idüp helvâ-yı eş„ârını ögüp satmışdur (Sungurhan 2017b: 

480). 

 

4.2. Eseri 

Divan şairleri için divan tertip etmek önemli bir hedef, divan sahibi olmak övünülecek bir makam-

dır. Dolayısıyla tezkirelerde şairlerin mürettep bir divan veya divançe sahibi olmalarına değinilmiş, özel 

kelimelerle ifade edilmiştir: 

Sabîh: Dîvân-ı sabâhat-beyânı vardır (Çifçi 2017: 294). 

Fasîh: Dîvân-ı fesâhat-„unvânı vardır (Çapan 2005: 467). 

Divan haricinde kaleme alınmış diğer eserlere dair bilgiler verildiği de görülmektedir: 

Yetîm: … Lüccetü‟l-Ahbâr nâm kitabından zâtı ne makûle dürr-i yetîm idügün bildürmişdür (İsen 

1994: 285). 

Azmî: Merhûm Sultân Selîm-i Sânînün emr ü fermânıyla Şeyh Mehemmed „Assârun Mihr ü Müş-

terîsi tercemesine „azm itmişler idi (Sungurhan 2017b: 560). 

 

4.3. Edebiyat Dünyasına Etkisi 

Bazı divan şairlerinin biyografisi verilirken bulundukları edebî çevrelere katkılarına değinilmekte-

dir. Burada yine kelime seçiminde titiz davranılmaktadır: 

Lem„î: … unfuvân-ı cevânîde tekmîl-i fazl u irfân idüp kelimât-ı belâgat-simâtınun leme„âtı etrâf-ı 

kâ‟inatı pür-ziyâ itmişdür (Sungurhan 2017a: 173). 

Şem„î: Şem„-i cem„-i şu„arâ ziyâ-bahş-ı encümen-i bülegâdur (Sungurhan 2017a: 103). 

 

4.4. Edebî Yeterliliği 

Divan şairinin ilmî yeterliliğinden ziyade edebî yeterliliği önemlidir. Zira her sınıf ve meslekten 

şair yetişmiştir. Ümmî divan şairlerinin bile varlığı (Bkz. Kurnaz vd. 2001), edebî yeterliliğin asıl kıstas 

olduğunu göstermektedir. Tezkire yazarları iyi şair olduğu hâlde yeterince tanınmayan şairlerin biyogra-

filerinde, edebî açıdan donanımlı olduklarına değinmişlerdir: 

Şâhidî: İklîm-i „ilm-i fürs ve memâlik-i ma„ârife şâh idi ki Lugat-ı Şâhidî gibi isbât-ı müdde„âya 

şâhidi vardur (Sungurhan 2017b: 466). 

Sehâbî: … sadr-ı „âlî-kadr Kadrî Efendi Monlâ-yı merkûmun ehliyyet ve ma„ârif ü kemâle kâbiliy-

yeti görüp lutf-ı bî-hisâbun sehâbı ile gülşen-i vücûdını sîrâb ve sebzezâr-ı tab„ını bârân-ı cûd-ı bî-

kerânı ile ser-sebz ü şâdâb idüp envâ„-ı ri„âyet ü „inâyetle merkûmı diyâr-ı Rûma getürmiş idi (Sungur-

han 2017b: 420). 

Midâdî: San„at-ı midâdî ve dûdemân-ı fenn-i dûdenün üstâdı idi (Canım 2000: 181). 

Muhîtî: Bu kıt„a dahi ol bahr-ı şi„re muhît olan deryâ-dilündür (Solmaz 2005: 529). 

Safâyî: Tab„-ı safâ-âyîni kemâl mertebede safvet ile mevsûf ve envâ„-ı ma„ârifle ma„rûf … (Solmaz 

2005: 529). 

 

5. ġAĠRĠN ÇOK YÖNLÜ OLARAK ANLATILMASI VE DĠĞER ÖZEL TERCĠHLER 

Tezkirelerde yaygın görülen üslup özelliklerinden birisi; biyografisi verilen bir şairin mahlası ile 

bağlantılı olarak birden fazla yönünün anlatılmasıdır. Böyle bir anlatımın sağlanabilmesi ise zengin bir 

kelime kadrosunu çağrıştırabilecek özellikte mahlasla mümkün olmaktadır. Nihâlî ile bahçedeki unsur-

lar, Şem„î ile aydınlık, parlaklık ve yakıcılıkla ilgili kelimeler, Hilâlî ile gökyüzündeki varlıklar, 

Kebûterî ile kuş türleri ele alınmıştır. Bazen eş anlamlı bazen kökteş bazen de zıt anlamlı kelimeler ara-

cılığıyla ifadenin etkili olması sağlanmıştır: 

Nihâlî: Nihâl-i vücûd-ı pür-safâ ve şâhsâr-ı tab„-ı letâfet-intimâsı bâg u râgı rûy-ı mehveşân gibi 

tâze vü hurrem ve gülistân-ı bûstânı reşk-i riyâz-ı İrem hevâ-yı gamzedâsı i„tidâl-i bahş-ı nesîm-i bahâr 



 308   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

ve reyâhîn-i rûh-efzâsı mu„attar-ı dimâg-ı sükkân-ı cümle-i diyâr olan mahrûsa-i Burusadan zâhir ü 

peydâ olmışdur (Sungurhan 2017b: 873). 

Şem„î: Bir şem„-i âteş-zebân ve rûşen-beyân idi ki şem„-i şeb-efrûz-ı encümen-sûz gibi zebânından 

tutuşmuş idi ve şem„îlük tahallusı ismen ve resmen üstine düşmiş idi. … Elfâz u edâsı dahi gâyetde 

rûşen ü pâk ve güftâr-ı âteş-te‟sîri nihâyetde sûz-nâk ü derd-mândedür. Eş„ârınun sûz u selâsetine vec-

hen mine‟l-vücûh söz yokdur ve şi„r-i pür-sûzınun „âşıkâne ve müstemendâne rengîn ve âteşîn ebyâtı 

çokdur. … ammâ eş„âr-ı âteşîni cihet-i sûz u güdâzda okuyanlarun zebânın fitîle-i şem„ gibi yakar (Ca-

nım 2000: 333). 

Râkım: … „asrın şu„arâ-yı şîrîn-kârından olup lâkin merkûma bir mikdâr sevdâ-zedelik el verip … 

ol zât-ı edîbin rakam-zede-i kilk-i ihtirâ„-ı olan âsârındandır ki bu mahalle terkîm kılındı (Çapan 2005: 

262). 

Hilâlî: Hilâl-i vücûd-ı makbûlı matla„-ı zuhûr-ı ricâl-i fühûl olan kubbetü‟l-islâm şehr-i İstanbuldan 

tulû„ idüp erbâb-ı makâl ile ictimâ„ u ıttısâli olmagla günden güne kat„-ı menâzil-i „irfân iderek bedr-i 

tâbân olup erbâb-ı istîhâl miyânında hilâl-i „ıyd gibi müşârün-ileyhi bi‟l-benân olmış idi (Sungurhan 

2017b: 920). 

Kebûterî: Ol „andelîb-i gülşen-i belâgat u tûtî-i sükker-hâr-ı letâfetin ism-i ser-âmedi Mehmeddir. 

Lâne-i hümâ âşiyâne-i İstanbuldan pervâzîde … (Erdem 1994: 256). 

Aşağıdaki örnekte ise tezkire yazarı, hakkında bilgi verdiği şairi eleştirirken özel kelimelere yer 

vermekte, tenkit ederken bile edebî olmaktan vazgeçmemektedir: 

Andelîbî: „Andelîbîyem diyü zu„mınca bir kuş geçerdi ve şâ„irem diyü evsât-ı nâsda ba„zı kimesne-

ler nâmına kaside vü kıt„alar diyüp daldan dala konar idi. Egerçi kendü zu„mınca bülbül-i gûyâ idi 

ammâ andan bir eyü söz, işidilmedük safîr-i „ankâ idi (Kılıç 2010: 1129). 

 

SONUÇ 

Şair tezkireleri, Divan şairlerinin biyografilerini bulundurması sebebiyle Klasik Türk Edebiyatının 

önemli kaynakları arasındadır. Ali Şir Nevâyî‟nin Mecâlisü‟n-Nefâyis adlı ilk Türkçe tezkiresiyle başla-

yan şair tezkiresi geleneği, Anadolu‟da Sehî Bey‟le başlamış ve kırktan fazla örnek vermiştir. 

Şair tezkirelerinde şairlerin ölüm tarihleri başta olmak üzere doğum, eğitim, iş hayatı, tarikatı, aile-

si, fizikî ve ahlâkî kişilik özellikleri, eserleri ve şiirlerinden örnekler verilmektedir. 

Tezkireler üzerine yapılan okumalarda tezkire yazarlarının, çağdaş biyografi yazarlarından farklı ve 

üstün bir özellik taşıdığı görülmüştür. Tezkireler; edebiyat tarihi kitapları ya da ansiklopedi gibi sadece 

şaire dair bilgi vermekle kalmayıp, bir edebî eser hüviyetindedir. Neredeyse her şair için sıradan, rasgele 

kelimeler değil; titizlikle seçilmiş, özel kelime tercihleri yapılmıştır. 

Bu yazıda tezkire yazarlarının özel kelime tercih etme üslupları incelenmiş ve tespit edilen örnekle-

rin çok azı paylaşılmıştır. 
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FAZLULLAH MORAL‟IN MĠRÂCU‟N-NEBÎ ĠSĠMLĠ ESERĠ 
Yılmaz Öksüz


, Yusuf Yıldırım


 

 

GĠRĠġ 

İslamlaşma sonrasında gelişen edebiyatımızın ana temalarından birisi şüphesiz Peygamber sevgi-

sidir. Edebî ürünlerde gâh sevgili, gâh istiâre yoluyla gül, servi veya hüma kuşu olarak tasavvur edilen 

İslam peygamberi, hemen her yönüyle edebiyatın konusu olmuş ve kendisiyle ilgili naat-ı şerif, siyer-i 

nebî, mevlid-i şerif, esmâ-yı nebî, kırk hadis, hilye-yi şerif, hicretnâme, mucizenâme, şefaatnâme g b  

muhtel f türler ortaya çıkmıştır. Âm l Çeleb oğlu‟nun  fades yle; “bütün dünyada h çb r peygambere, 

hiçbir din veya doktrin müessisine, istisnasız hiçbir şahsa dair, Peygamber‟e olduğu kadar çeş tl  şek l 

ve türlerde, asırlar boyunca muhtelif eserler devamlı bir tarzda teşekkül etmemiştir”.
379

 Divanlar ve 

mesnevilerin başına Allah‟a hamd ü senâyı beyan eden tevhidlerin hemen ardından Hz. Peygamber 

sevgisini dile getiren naat/ naatlar koymak edebî gelenek hâlini almıştır. Öyle ki; muhtevası her ne 

olursa olsun hemen bütün eserlerde bunun izlerini görmek mümkündür. Peygamber‟in çeşitli vasıfları 

gibi, Allah katına yükselişini ifade eden miraç hadisesi de üdebâ/ şuarânın ilgilendiği ve üzerinde ka-

lem oynattığı önemli bir konudur.  

Dinî-edebî tür olarak geniş bir literatüre sahip olan mirâç bahsi, Arapça olarak İmâm-ı Gazâlî (ö. 

505/1111), Abdülkâdir-i Geylânî (ö. 561/1165), Muhyiddîn-i Arabî (ö. 638/1240) gibi zevâtın eserle-

rinde mensur biçimde bulunurken; Nizâmî (ö. 599/1203), Ferîdüddin Attâr (618/1221), Molla Câmî 

(898/1492), Hüseyin Vâiz (ö. 910/1505) gibi Fars şairlerinin kaleminde manzum bir kisveye bürün-

müştür.
380

 Türk edebiyatında ise gerek mürettep divan ve mesnevîlerin içinde münderiç, gerekse müs-

takil mahiyette telif edilmiş manzum veya mensur çok sayıda mirâciyye bulunmaktadır. Söz gelimi, 

Lâmiî Çelebi (ö. 938/1532)
381

 Ganî-zâde Nâdirî (ö. 1036/1626), Azmî-zâde Hâletî (ö. 1040/1630), 

Nâilî-i Kadîm (ö. 1077/1666), Sâbit (ö. 1124/1712), Seyyid Vehbî (ö. 1149/1736), İzzet Molla (ö. 

1245/1829) divanında mirâciyye bulunan şairlerdendir.
382

 Âşık Paşa (ö. 733/1332) Garibnâme‟sinde, 

Süleymân Çelebi (ö. 826/1422) Vesîletü‟n-Necât‟ında, Amasyalı Münîrî (ö. 927/1521) Siyer-i 

Nebî‟sinde, 
383

 Fuzûlî (ö. 963/1556) Leylâ vü Mecnûn‟da, Kara Fazlî (ö. 971/1564) Gül ü Bülbül‟de, 

Taşlıcalı Yahyâ (ö. 990/1582) Gencîne-i Râz‟da, Nevî-zâde Atâyî (ö. 1045/1635) Nefhatü‟l-ezhâr‟da, 

Nâbî (ö. 1124/1712) Hayriyye‟de, Şeyh Gâlib (ö. 1213/1789) Hüsn ü Aşk‟ta mirâç hadisesinden bah-

setmiş;
384

 Ahmedî (ö. 815/1412), 
385

 Abdülvâsi Çelebi (ö. 817/1414), Abdülbâkî Ârif (ö. 1125/1713), 
386

 İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1137/1724), 
387

 Nâyî Osman Dede (ö. 1142/1729), 
388

 Süleymân Nahifî 

                                                           
 Dr. Öğrt. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, kulavi@hotmail.com.  
 Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, yasef_yildirim@hotmail.com.  
379 Âmil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Dinî Eserler”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları (İstanbul: MEB Yayınları, 1998), 356-357. 

380 Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987), 91-92; Alim Yıldız, Geleneğin 
İzinde (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013), 190.  

381 Lâmiî Çelebi’nin mirâciyyeleri için bk. Yıldız, Geleneğin İzinde, 189-219.  
382 Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler, 131-132. 

383 Hasan Ali Esir, “Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Mirâç Mevzûu”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 39 (2009): 691; Yıl-

dız, Geleneğin İzinde, 190-191.  
384 Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler, 126-127. 

385 Şairin 808/1405 yılında Tahkîk-i Mirâc-ı Resûl ismiyle yazdığı 497 beyitlik eser, Anadolu sahasında ilk müstakil mirâciyye olma 

özelliğine sahiptir. Mustafa Uzun, “Mirâciyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın-
ları, 2005), 30: 136. 

386 Hüseyin Ayan, “Abdülbâkî Ârif Efendi’nin Mirâciyyesi”, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 2 (1986): 1-11. 

387 Yusuf Bilal Kara, Mirâcın Tasavvufî Boyutu: İsmâil Hakkı Bursevî Örneği (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Ünivesitesi, 2015). 
388 Akar, “Nâyî Osman Dede ve Mirâciye’si”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 (1981): 1-16. 
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(ö. 1151/1738)
389

 ve Hâkim Mehmed Efendi (ö. 1184/1770)
 390

 müstakil mahiyette mirâciyye kaleme 

almıştır. 

Müstakil olarak yazılan mirâciyyelerden biri de Sivas‟ın yetiştirmiş olduğu son dönem şairlerin-

den Fazlullah Moral‟a (ö. 1942) aittir. Bu çalışmada onun hayatı, sanatı ve eserlerinden bahsedilmiş, 

Mirâcu‟n-Nebî adlı eserinin transkripsiyonlu metni verilmiş ve incelemesi yapılmıştır. 

 

1. FAZLULLAH MORAL‟IN HAYATI SANATI VE ESERLERĠ 

21 Safer 1293 (14 Mart 1876)‟te Sivas‟ta doğdu.
391

 Babası, “Gulâmî” mahlasıyla şiirler yazan 

Abdülkadir Gulâmî‟dir.
392

 Dedesi aslen Sivaslı olmakla birlikte Kerkük‟te doğan Mûr Ali Baba‟dır.
393

 

İlk eğitimini, sekiz yaşındayken kaybettiği dedesinden alan Fazlullah Efendi, on yaşında babasının ve-

fatına şahit oldu. Küçük yaşlarda himayesiz kalmasına rağmen ilk ve orta tahsilini başarıyla tamamla-

dı. Çok zeki ve çalışkan olan şair, ailevî problemleri dolayısıyla yüksek tahsile devam edemedi. Si-

vas‟ta medreseye devam ederek Arapça ve Farsça‟yı bu dillerde eser verecek kadar iyi öğrendi.  

Yirmili yaşlarda muallimliğe başlayan Fazlullah Efendi, bu meslekte uzun yıllar fasılasız çalıştı. 

İlkin 26 Receb 1303 (12 Ocak 1896) tarihinde Amasya İdadîsi‟ne Resim ve Türkçe muallimi olarak 

atandı. Burada on yıl kadar çalıştıktan
394

 sonra 9 Safer 1323 (15 Nisan 1905)‟te Tokad İdadîsi‟ne ta-

yin istedi.
395

 İki sene sonra hakkındaki tahkikat neticesinde Mardin İdadîsi‟nde görevlendirildi.
396

 Ar-

şiv belgelerinden bir süre de Urfa İdadîsi‟nde çalıştığı anlaşılan Fazlullah Efendi, 1331 (1912-13)‟de 

Maraş İdadîsi Türkçe muallimliğine tayinini istedi.
397

 Maraş‟ta eğitim faaliyetlerinin yanında Hilâl-i 

Ahmer Cemiyeti‟nin başkanlığını yaptı. Bu sırada Fransız işgaline karşı halkı direnişe teşvik ettiği ge-

rekçesiyle hakkında ihbarlar yapıldı. Yakalanacağını duyunca tayin isteğinde bulunarak 1336 (1918) 

sonlarında Sivas‟a bağlı Şarkî Karahisar‟a İdadî müdürü olarak geçti.
398

 Dâru‟l-hilâfe Medresesi mü-

dürlüğü ve Sivas Sultanîsi muallimliği görevlerini de yerine getiren Fazlullah Efendi, 1348 (1930) yı-

lında kendisi isteğiyle emekli oldu. Bazı kaynaklardan vazife yaptığı yerlerde Türkçe, Arapça, Farsça, 

Edebiyat, Felsefe, Mantık, Resim ve Hıfzu‟s-sıhha dersleri okuttuğu anlaşılmaktadır.
399

  

Fazlullah Efendi, muallimlik mesleğinin yanında halkla yakın ilişkiler kurmuş, özellikle Cuma 

günleri verdiği vaazlarla eğitim işlerinin yanı sıra, siyasî ve toplumsal mevzularda halkı bilgilendirmiş-

tir. Rivayete göre; Urfa‟daki vaazlarına Ermeniler‟den de katılanlar olmuş, hatta Pazar günleri kilisede 

kendilerine vaaz etmesini istemişler; fakat Fazlullah Efendi, -camilerin bütün insanlara açık olduğunu 

belirterek- bu talebi reddetmiştir. Ermeniler, sadece erkeklerin değil, kadınların da kendisini dinlemeyi 

arzu ettiklerini belirterek tekliflerinde ısrarcı olunca kilisede birkaç vaaz vermiştir.
400

 Fazlullah Efendi, 

Sivas‟a geri döndükten sonra da boş durmamış, öğretmenlikten arta kalan zamanlarda Gâye-i Milliye ve 

İrâde-i Milliye gazetelerinin çıkarılmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca “Tenvir ve İrşad Heyeti” idare-

sinin faaliyetlerine katılarak işgal kuvvetlerinin propogandalarına karşı halkı aydınlatmıştır.
401

 

Fazlullah Efendi, resmî görevlerinden çok Erzurum Kongresi‟ne Sivas delegesi olarak katılması 

ile tanınır. Kongrede yirmiye yakın defa söz alarak gündeme dair değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa‟nın ısrarlarına rağmen Temsil Kurulu üyeliğini kabul etmemiştir. Halkın ve as-

                                                           
389 Sıddıka Akbaş, Süleyman Nahîfî'nin Mirâciyyesi (Metin-Muhtevâ-Tahlil) (Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2006). 

390 Mehtap Erdoğan, “Türünün Farklı Bir Örneği: Hâkim Mehmed Efendi’nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mirâciyesi”, Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 40 (2009): 75-117. 

391 Şairin hayatı şu kaynaklardan yararlanılmak suretiyle hazırlanmıştır: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri (Sivas: Sivas Halkevi Yayını, 

1948), 131-166; İbrahim Olcaytu, Folklor Defterleri II (1907-1945), haz. Sadık Perinçek (Ankara: Kalan Yayınları, 2001), 230-240; 
İbrahim Aslanoğlu, Sivas Meşhurları (Sivas: Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006), 1: 330-332. 

392 Gulâmî’nin hayatı hakkında bilgi için bk. Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri (Kerkük: Cumhuriyet Basımevi, 1387/1967), 2: 34-40;  
393 Gulâmî ve Mûr Ali Baba'nın hayatı hakkında geniş bilgi için bk. Mehmet Arslan, Sivaslı Gulâmî Dîvânı, Asitan Yayınları.  
394 Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Maarif Nezareti, Mektubi Kalemi [MF.MKT.], 301/44. 
395 BOA, MF.MKT., 847/10. 
396 BOA, MF.MKT., 1000/10. 
397 BOA, MF.MKT., 1184/25. 
398 Vehbi Cem Aşkun, Sivas Kongresi (Sivas: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1963), 55-56; M. Fahreddin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum 

Kongresi (Ankara: Kültür Ofset Ltd. Şti., 1993), 3: 219. 
399 Olcaytu, Folklor Defterleri II (1907-1945), 230. 
400 Olcaytu, Folklor Defterleri II (1907-1945), 230. 
401 Aşkun, Sivas Şairleri, 99.  
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kerlerin İslam‟ın şartlarına uymaları hakkında Kongre kararlarına bir madde eklenmesi önergesiyle 

dikkati çekmiştir.
402

  

Cumhuriyet‟in ilanı vesilesiyle yazdığı tarih kıtasını doğrudan Mustafa Kemal Paşa‟ya göndere-

rek Paşa‟nın Reis-i Cumhurluğunu tebrik etmiştir:  

 Hîç görmedi saâdet millet hükûmetinden 

  Cumhûriyet güzeldir Kur‟ân olursa düstûr 

  Et Fazlı arz-ı tebrîk târîh-i cevher ile 

  “Gâzî Kemal Paşa oldu reîs-i cumhur” (1341/1923) 

Paşa‟nın cevabı ise şöyledir: “Dâru‟l-hilâfe Medresesi Müdürü Fazlullah Bey‟e: Teşekkür eder, 

milletimiz hakkında bâis-i saâdet olmasını Cenâb-ı Hak‟tan dilerim.” 

        Reîs-i Cumhur  

        Gazi Mustafa Kemal 

Fazlullah Efendi, Mustafa Kemal Paşa‟nın Nutuk‟u okuması, İsmet İnönü‟nün Cumhurbaşkanı 

olması münasebetiyle de birer kıta yazarak tebrikte bulunmuştur.
403

 

1935 senesinde, dedesi Mûr Ali Baba‟nın ismine nisbetle “Moral” soyadını alan Fazlullah Efen-

di, 23 Nisan 1942‟de 66 yaşında vefat etti. Vefatına kadar kafasının hala dinç olduğu, ölüm yatağında 

bile şiirler yazdığı, damadı Vehbi Cem Aşkun tarafından belirtilir. Naaşı Sivas‟ta Mûr Ali Baba Camii 

haziresine, amcası Halis Efendi‟nin mezarı üzerine defnedilmiştir. Aynı hazirede dedesiyle babasının 

kabirleri de mevcuttur. 

Şiirlerinde “Fazlı” ve “Fazlullah” mahlaslarını kullanan şairin edebî vechesini, onu yakinen tanı-

yan Vehbi Cem Aşkun şu sözlerle değerlendirir: “Şiirlerinde didaktik bir eda vardır. Yalnız gazelleri 

daha lirik bir mahiyet arz etmektedir. Bununla beraber eserleri dil bakımından çok temiz ve güzeldir. 

Ulusal duyguları kuvvetli, heyecanlı bir şairdir. Bilhassa hicivlerinde pek haşindir. Maalesef birçok 

parçasını elde edemedim. Hafızasında olduğundan eserlerinin büyük bir kısmı kendisiyle birlikte gitti. 

Mamafih mevcut parçaları onun edebî kudretini belirtmeye yetecek kadar vardır”.
404

  

Şairin mesnevî nazım şekliyle yazdığı üç eseri basılmıştır: el-İtidâl fî Muhabbeti‟l-âl (Haleb 1330), 

Şihâbu‟l-Kudret fî-Recmi‟l-Fikret (Merzifon 1330), 
405

 Münacaât-ı Bedîa (Giresun 1331)
406

. Aşkun, Si-

vas Şairleri isimli eserinde Fazlullah Efendi‟nin basılmamış eserlerini şöyle verir: Miftâhu‟l-basîret, 

Rûhu‟r-rûh, Mürşidü‟l-müsterşidîn, Muhabbetu‟l-âli Abâ
407

, Atatürk Sevgisi, Cumhuriyet Neşideleri, 

Ölüm Felsefesi, Mirâciyye ve Mevlid.
408

 Bunların dışında Münâcât-ı Bedîa‟nın sonunda; şairin matbu 

eserleri arasında Ta‟zîmü‟l-mağfûrîn fî-Tecrîmi‟l-Menfûrîn, Keşfü‟s-sudûr Celbi‟s-sürûr; gayr-ı matbu-

lar arasında ise Tâziyâne-i Te‟dîb
409

 ve Hikemiyât-ı Fazlullah adlı eserleri de geçer. 

 

2. FAZLULLAH MORAL‟IN MĠRÂCU‟N-NEBÎ ĠSĠMLĠ MESNEVÎSĠ 

Mi„râciyye, Sivas Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi‟nde olup iki nüsha halindedir.
410

 16428 

numarada kayıtlı olan nüsha muhtelemen müellif nüshası olup, Fazlullah Efendi tarafından 

1338/1921-22 yılında 27 sayfalık müsvedde hâlinde kaleme alınmış; diğer nüsha ise 16427 numarada 

kayıtlıdır ve Hocazâde Hâfız Osman Nûri b. Ebû Bekir Sâmi‟nin kalemiyle 1349/1933 senesinde is-

                                                           
402 Kongrede sunduğu önergenin tamamı için bk. A. Necip Günaydın, Erzurum Kongresine Katılan Sivas Vilayeti Delegeleri (Sivas: 

Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2002), 94.  
403 Aşkun, Sivas Şairleri, 134.  
404 Aşkun, Sivas Şairleri, 135. 
405 Mehtap Erdoğan, “Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadîm’ine Mehmed Fazlullah’ın Reddiyesi: Şihâbu’l-kudret fî Recmi’l-Fikret”, Turkish 

Studies 5/1 (Winter 2010): 974-1006. 
406 Yusuf Yıldırım, “Fazlullah Moral’ın Münâcât-ı Bedîa Adlı Eseri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/2 (Aralık 

2015): 87. 
407 Fatih Ramazan Süer, “Mehmed Fazlullah es Sivâsî'nin el İtidâl fî Muhabbeti'l-Âl Adlı Mesnevî'si” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 20/1 (2016): 309-364. 
408 Aşkun, Sivas Şairleri, 135. 
409 Alim Yıldız, “Fazlullâh Moral’ın İki Mesnevîsi: Ta’ziye-Nâme ve Vefât-ı Nebî”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi Dergisi 8 (2015), ss. 25-42. 
410 Mircaiyyenin nüshalarından bizi haberdar eden ve bunları istifademize sunan kütüphane müdürü Sayın Cafer Kelkit’e şükranlarımızı 

sunuyoruz. 
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tinsah edilmiştir.
411

 Müstensih, 25 sayfadan oluşan nüshasının giriş kısmında eserin müellifi ve telif 

tarihiyle alakalı olarak şunları söylemektedir: “Tarîkat-ı Kâdirî şeyhlerinden Mûr Ali Baba ahfâdından 

Muhammed Fazlullah Efendi tarafından tertîb ü tanzîm edilmiş olmağla ihvân-ı dîn hîn-i kırâetde bir 

fâtiha ile ebeveyninin ruhlarına hibe edilmesi meşrûtdur 1338”. 

Mesnevî nazım biçimiyle yazılan eser, aruzun fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilün veznine uygun olarak 

302 beyitten oluşmaktadır.
412

 Rûhâniyyet-i Peygamberî‟ye Tevessül (26 beyit), Mi„râcın İsbâtı (55 

beyit) ve Mi„râcu‟n-Nebî (221 beyit) şeklinde üç ana bölüme taksim edilmiştir. Eserin en hacimli bö-

lümü olan Mi„râcu‟n-Nebî, Mi„râcın Sebebleri, Kuds-i Şerîfe İsrâ ve Keyfiyyeti, Kudüs‟den Semâvâta 

Keyfiyyet-i „Urûc ve Mi„râc‟da Mükâleme-i İlâhiyye başlıklarını içermektedir. Son iki başlık da “Vi-

relim rûḥ-ı Resûl‟e ṣalavât, Virelim rûḥ-ı Nebî‟ye ṣalavât, Vir ṣalâtı o celîlu‟ş-şâna, Virelim rûḥına 

binlerce selâm” tarzında mısraların bulunduğu geçiş beyitleriyle üçer kısma ayrılmış izlenimindedir: 

 Geçdi kürsîyi görüb o ḳalemi 

 Yazıyor idi ṣafâ vü elemi 

 Hepsini gördi ḳażâ vü ḳaderiñ 

 Añladı aṣlını ḥaẓẓ u kederiñ 

 Gele îmânımıza tâze ḥayât 

 Virelim rûḥ-ı Resûl‟e ṣalavât (164-166) 

Vezin bakımından başarılı sayılabilecek durumdaki eserde, bazı aruz kusurları mevcuttur.
413

 Me-

selâ; Rabbânî, Sübḥânî, âlihî, rûḥânî, âsî, kânûnî, Cebrâîl gibi kelimelerin son hecelerini vezin gereği 

zihaflı okuyan şâir, ḳardaş kelimesinin ikinci hecesinde imâle yapmaktadır. Yine kapalı hece kabul 

edilen izafet kesresi, izafet hemzesi veya izafet yesinden doğan i ve yi seslerinin metinde genelde açık 

heceye tekâbül ettiğine şahit olunmaktadır. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi:  

 Yâ Nebî nûr-ı cemâliñ göster 

 „Abd-i „âciz seni görmek ister (1) 

 

 Seni iḥyâ idecek sevgi ṭaşı 

 Ṭaleb itmek ḳaderiñ ḳardaşı (10) 

 

 Seyr-i rûḥânîye lâzımdır rûḥ 

 O deñizde ṭolaşır ancaḳ Nûḥ (88) 

 

Bazen hece bazen kelime bazen de kelime grubu hâlinde redifin bulunduğu
414

 eserde kâfiye tür-

lerinin tamamı (yarım kâfiye, tam kâfiye, zengin kâfiye, tunç kâfiye ve cinaslı kâfiye)
415

 kullanılmış-

tır. Ancak kâfiyenin bulunmadığı yani uyağın redif ile sağlandığı beyitlere de rastlanmaktadır. Bun-

lardan bazıları aşağıdaki gibidir:  

 Rûz u şeb nâmıña başlar eğilir 

 Ḫâk-i pâyıñda ne cânlar virilir (7) 

 

 „Âşıḳ-ı nûr-ı Muḥammed uyumaz 

 Gözyaşı dökmeyen „âşıḳ olmaz (15) 

 

                                                           
411 A Nüshası [Müellif Nüshası], 27; B Nüshası [Müstensih Nüshası], 18. 
412 Eserin her iki nüshası üzerinde şair tarafından veya onun gözetiminde sonradan bir düzenleme yapılmış ve bazı beyitlere sıra numara-

sı verilirken bazıları numaralandırılmamıştır. 302 rakamı numaralandırılmış beyitleri ifade etmektedir. Sıra numarası verilmeyen 85 

civarında daha beyit bulunmaktadır ki, bunlar muhtemelen şairin sonradan metinden çıkardığı beyitler olmalıdır. Şairin metinden çı-
kardığı bu beyitler asıl metne alınmamış, dipnotta numarasız şekilde verilmiştir. 

413 Aruz kusuru bulunan bazı beyitler: 5, 9, 10, 29, 39, 50, 55, 66, 85, 92, 103, 131, 147, 167, 212. 

414 Kelime ve kelime grubu hâlindeki redifler şu şekildedir: benem, bu gice, didiler, dinmez, donansın bu gice, gibi, gör (2), gördi, 
Ḥaḳḳ’a, idi o (2), it, itdi, itmez, laṭîf, namâz, nedir, oldı, olur (2), sensin, seyr itdi, virdi. 

415 Cinaslı kâfiye yalnızca bir beyitte bulunmaktadır. Söz konusu beyit (53. Beyit) şöyledir: 
  Kendi kendine çalar mı ḳânûn 

 Kendi kendine yanar mı kânûn. 
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 Ṣabr u taḳdîr ile dîni tâzeler 

 İntiḥâr itmege yol virmezler (40) 

 

Eser, Arapça ve Farsça kelime, tamlama ve mısralar ihtivâ etmesine rağmen
416

 oldukça sade bir 

üsluba sahiptir. Bunun yanında okuyucunun anlayamaması ihtimali düşünülerek dûst, kânûn, röntgen 

gibi bazı kavramların satır arasında anlamı veya latin alfabesiyle yazılışı verilmiştir. Eserin dikkate 

şâyân hususiyetlerinden birisi de –geç dönemde yazılmış olmasının da tesiriyle- telefon, radyo, sine-

ma, ṭayyâre, telesḳob, miḳrob, mıḳnaṭîs, röntgen, lamba, ışıḳ gibi güncel kelimelerin kullanılmasıdır. 

Mezkûr kelimelerin bulunduğu beyitlerden bazıları şunlardır: 

 Eñ uzaḳ yerdeki ḳavli birden 

 Telefonlar getirir her yerden 

 

 Getirir radyoya baḳ ki cânsız 

 Bize her dürlü sözi pâyânsız 

 

 Hele „ibretle baḳarsañ sinema 

 Niçe biñ vaḳ‟ayı eyler îmâ 

 

 Perdeyi ḳaldıracaḳ bul bir ışıḳ 

 Cân virüp Ḥaḳ yolına ey „âşıḳ (31-34) 

Eserine,  

 Yâ Nebî nûr-ı cemâliñ göster 

  „Abd-i „âciz seni görmek ister 

 

 Ümmetiñ her oḳuduḳca Ḳur‟ân 

 Ḥaẓẓ ider rûḥ-ı şerîfiñ her ân 

 

 Saña her kim getürürse ṣalavât 

 Ḳalbine feyż aḳıdırsıñ bi‟ẕ-ẕât (1-3) 

beyitleriyle başlayan şair, bir şefâatnâme niteliği taşıyan bu kısımda ümmetin Kur‟ân okumasıyla 

fahr-i âlemin ruhunun şâd olacağı, ona salavat getirenlerin kalbine feyz akacağı, onun nefesinin Hak 

nefesi olduğu, sesinin arş-ı ilâhîye yükseldiği, kendisine âşık olanın uykusuz kalarak gözyaşı dökmesi 

gerektiği, kişinin Allah‟ı onun vasıtasıyla bulabileceği, emrini tutmayanların ümmet olamayacağı, 

nefs ü hevâdan geçmeden Hz. Peygamber‟e mahrem olunamayacağı ve mübârek ruhunun bulut ardın-

daki güneş misâli üzerimizde dolaştığını dile getirmektedir. Şefâat isterken yâ Nebî, yâ Resûlallâh ni-

dalarının yanında “Ey eba‟l-Fâṭıma ey cedd-i Ḥasan” gibi mısralara yahut hitaplara yer verdiği de gö-

rülmektedir: 

 Geliyor pâyıña raḥmet dilenen 

 Yâ Resûlallâḥ amân dir „alenen (9) 

 

 Ey eba‟l-Fâṭıma ey cedd-i Ḥasan 

 Bize imdâd idecek ancaḳ sen (24) 

Hakk‟ın nurunu görebilmek için kalbin ayna olması gerektiğinin altını çizen, haberin kulakla alı-

nacağını, seferin ayakla yapılacağını söyleyen şair, mirâcın isbatını modernitenin getirdiği bazı geliş-

melerin yardımıyla yapmaya çalışır. Ona göre; radyo, telefon, sinema gibi vasıtaların uzaktaki ses ve 

görüntüyü yakına getirmesi; teleskobun gök cisimlerini görünür kılması ve röntgenin bedenin içini 

göstermesi nasıl olağan bir durum ise mirâç hadisesi de öyledir. Ayrıca Hz. Peygamber‟in Allah katı-

                                                           
416 Arapça ve Farsça mısraların bulunduğu beyitler için bk. 14, 25, 47, 82, 188, 194, 271, 302. 
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na yükselişi, mıknatısın demiri, ışığın pervâneyi cezbetmesi gibidir. Bir başka deyişle bilimin değil 

aşkın konusudur. Bilimsel yönden açıklaması olmakla birlikte isbatı zorunlu değildir:  

 Gözle gördigiñe îmân dinmez 

 Münkir-i Ḥaḳḳ‟a müselmân dinmez 

 

 Emr ider ġâibe îmânı o Ḥayy 

 Fennen isbât olunur mı her şey 

 

 Ġayba îmân getir olma münkir 

 Âḫiretden saña ḥüccet mi gelir (59-61) 

 

Mirâcın sebebi olarak; Hz. Peygamber‟in yaratılan ilk nûr olması, yerlerin “Hz. Peygamber ben-

de medfun” diyerek göğe karşı övünmesi, göklerin ise onun yüzüne mazhar olmayı arzu etmesi, ken-

disine cennet ve cehennemin gösterilmesi, indirilen âyetlerin nereden geldiğini müşahede etmek iste-

mesi, Allah‟ın habibi ile Cebrâilsiz de görüşmeyi dilemesi ve bütün meleklerin onun yüzüne müştâk 

olması gibi hususları gösteren şair, bu kısımda babası Abdülkadir Gulâmî‟nin ruhu için fatiha isteme-

yi de ihmâl etmemektedir:  

  Yüzine „âşıḳ idi cümle melek 

  İsteyorlardı Resûl‟i görmek 

 

  Baḳ neler gördi o başlar tâcı 

  Oldı bunlar sebeb-i mi„râcı 

 

  Fâtiḥayla bizi sen eyle de yâd 

  Pederim rûḥ-ı Ġulâmî ola şâd. (100-102) 

 

Kuds-i Şerîfe İsrâ ve Keyfiyyeti, Kudüs‟den Semâvâta Keyfiyyet-i „Urûc ve Mi„râc‟da Mükâle-

me-i İlâhiyye bahisleri geleneksel miraç anlayışına muvafık, Hz. Peygamber‟in Mescid-i Harâm‟dan 

Mescid-i Aksâ‟ya gidişi, 
417

 Kudüs‟ten semâya urûc edişi, Âdem, İsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârun ve Mûsâ 

nebîlerle görüşmesi, Sidre‟de Cebrâil‟i geride bırakarak mükâleme-i ilâhiyyede bulunması şeklinde, 

işlenir. Olayın Receb ayının 27. gecesinde, Hz. Hamza, Cafer-i Tayyâr ve Ümmü Hânî ile görüştüğü 

esnâda başladığını dile getiren şair, Cebrâil‟in semâdan yere inişini, Burak‟ın kanlı yaşlar akıtarak 

yalvarışını, yolda kendisine sunulan içeceklerden sütü tercih edişini, bir anda Kudüs‟e varışını, Mes-

cid-i Aksâ‟da enbiyâ ruhlarına imam oluşunu, semâ katlarında bazı nebîlerle görüşmesini ve Sidre‟de 

Cebrâil‟e veda ederek Ḳâbe ḳavseyni ev ednâ‟ya
418

 ḳadar gidişini samimi bir dille anlatır: 

 İşte bu ni„mete şükran bi‟ẕ-ẕât 

 Et-taḥiyyâtu didi ve‟ṣ-ṣalavâṭ 

 

 Ḳavuşub ẕevḳ ile nûr-ı Ḥaḳḳ‟a 

 Çıḳdı Refref‟le ḥużûr-ı Ḥaḳḳ‟a 

 

 Ẓulümât perdesini eyledi ḫarḳ 

 Oldı envâra Nebî müstaġraḳ 

 

 Geldi „izzetle Nebiyy-i server 

 Ḳâbe ḳavseyni ev ednâ‟ya ḳadar (185-188) 

 

                                                           
417 “Gecenin bir bölümünde, kendisine bir kısım âyetlerimizi göstermek için kulunu (Muhammed’i) Mescid-i Harâm’dan çevresini bere-

ketli kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı yücedir” el-İsrâ 17/1. 
418 “Öyle ki, iki yay mesafesi kadar hatta daha fazla yaklaştı” en-Necm 53/9. 
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Mirâç gecesinde ikili arasında geçen görüşmenin niceliğinin kesin olarak bilinmediğini “Dost 

dosta ne diyordu bilemem/ „Âşıḳâne ḳonuşuldı maḥrem” sözleri ile aktaran şair, söz konusu konuş-

manın âşıkâne olduğundan tereddüt etmemektedir. “Didi ey ẕâtıma cândan „âşıḳ/ Bir hediyyeñ baña 

yoḳ mı lâyıḳ?” sorusu karşısında habibinin aczden, fakrdan ve yokluktan dem vurması, âşığın sevgili 

yolunda varlıktan soyunması gerektiğini gösteren önemli bir işarettir: 

 Ben didim sen ne dilersiñ benden 

  „Aczden başḳa ne virdiñ baña sen 

 

 Saña maḫṣûṣ hediyyem ne arar 

 Faḳrdan ġayrı elimde n‟em var (216-217) 

 

Cebrâil‟in, Hz. Peygamber‟e Allah ile neler konuştuğunu sorması üzerine fahr-i cihânın “… it-

dim tenimi pervâne/ Ne ḳonuşdumsa ḳonuşdum saña ne” ifadesiyle mukâbele ettiğini söyleyen şair, 

onun bu tavrını âşığın sırrını ağyardan saklaması gerektiği anlayışına dayandırır. Ona göre; âşık cismi 

aradan kaldırarak cânı görmeli, cânı terk ederek de cânânı görmelidir. Son olarak, nebînin rahmet âye-

ti gibi inerek gönülleri mutlu ettiğini, döndüğünde yatağındaki sıcaklığın henüz geçmediğini ve Hz. 

Âişe‟nin hânesinde şükür secdesine kapandığını dile getiren şair, eserini rahmet ve mağfiret talebinin 

bulunduğu beyitlerle sonlandırır: 

 Yâ İlâhî bize sen merḥamet it 

 Cümle mü‟minleri de maġfiret it 

 

 Bizi „afv eyle bi-ḥakk-ı mi„râc 

 Raḥmetiñ ma„rifetiñ nûrını ṣaç (296-297) 

 

 Kerem it luṭf ile Fażlullâh‟a 

 Ḳavuşa rûḥ-ı Resûlu‟llâh‟a 

 

 Ṣalli yâ Rabbi „aleyhi‟l-muḫtâr 

 Ve „alâ âlihî leylen ve nehâr (301-302) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 318   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

3. MĠRÂCU‟N-NEBÎ‟NĠN TRANSKRĠPSĠYONLU METNĠ 

 

[A 2; B I] 

Rûḥâniyyet-i Peyġamberîye Tevessül 

 Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilün 

1 Yâ Nebî nûr-ı cemâliñ göster 

 „Abd-i „âciz seni görmek ister 

 

2 Ümmetiñ her oḳuduḳca Ḳur‟ân 

 Ḥaẓẓ ider rûḥ-ı şerîfiñ her ân 

 

3 Saña her kim getürürse ṣalavât 

 Ḳalbine feyż aḳıdırsıñ bi‟ẕ-ẕât 

 

4 Saña lâyıḳ idemem ben ta„ẓîm 

 Mâdiḥiñ çünki Ḫudâvend-i „aẓîm 

 

5 Yâ Nebî nefḫa-i Ḥaḳ‟dır nefesin 

 Yükselir „arş-ı İlâhî‟ye sesin 

 

6 İsm-i a‟ẓam mı Muḥammed mi disem 

 Nâmıña eyledi Allâh ḳasem 

 

7 Rûz u şeb nâmıña başlar eğilir 

 Ḫâk-i pâyıñda ne cânlar virilir 

 

8 Yalvarırsam saña ṣubḥ u mesâ 

 Rûḥum üstünde uçar feyż-i Ḫudâ 

 

9 Geliyor pâyıña raḥmet dilenen 

 Yâ Resûlallâḥ amân dir „alenen 

 

10 Seni iḥyâ idecek sevgi ṭaşı 

 Ṭaleb itmek ḳaderiñ ḳardaşı 

 

11 Ṭaleb olmazsa Muḥammed ne yapar 

 Ḥak yolın ṭutmayan elbetde ṣapar 

 

12 Daḳḳ-ı bâb eyle ki Rabbu‟l-erbâb 

 İçeriden saña açsıñ bir bâb 

 

13 O Muḥammed ḳapusıdır bi‟ẕ-ẕât 

 Her çalan bulmada ḥaẓẓ u leẕẕât 

 

14 „Âşıḳ ol Ḥaḳ saña itsün iḥsan 

 Ceẕbetun min ceẕebâti‟r-raḥmân 

 

15 „Âşıḳ-ı nûr-ı Muḥammed uyumaz 

 Gözyaşı dökmeyen „âşıḳ olmaz 

 

16 Gice gündüz idesiñ ẕâtını yâd 

 Açacaḳdır saña elbetde ḳanad 

 

17 Aġla bâbında anıñ misl-i ṣabî 

 Seni irżâ idecek ḥubb-ı Nebî  

 

18 Kişi Allâh‟ı Muḥammed‟le bulur 

 Emrini ṭutmayan ümmet mi olur  

 

19 Kim ki ten-perver olur cismânî  

 Aña memnu„ sefer-i rûḥânî 

 

20 Ümmeti-çün titirer rûḥı anın 

 Sen de pervâne gibi yaḳ cânıñ  

 

21 „Âşıḳıñ ḳalbini Allâh yoġurur 

 O muḥabbet ne Muḥammed ṭoġurur 

 

22 Geçmeyen nefs ü hevâdan bir dem 

 Olamaz rûḥ-ı Nebîye maḥrem 

 

23 Üstümüzde dolaşır rûḥ-ı Nebî 

 Bulud ardındaki ḫûrşîd gibi 

 

24 Ey eba‟l-Fâṭıma ey cedd-i Ḥasan 

 Bize imdâd idecek ancaḳ sen 

 

25 Ṣalli yâ rabbi „aleyhi‟l-muḫtâr 

 Ve „alâ âlihî leylen ve nehâr 

 

26 „Afv ḳıl luṭf ile Fażlullâh‟ı 

 Seviyor ẕâtıñı hem Allâh‟ı 

[A 4; B 19] 

Mi„râcıñ Ġsbâtı 

27 Nûr-ı Ḥaḳḳ‟ı göremez hîç bir ẕât 

 Olmasa ḳalbi Ḫudâ‟ya mir‟ât 

 

28 Ḥâṣıl itmişdi Nebî ḥaḳḳ-ı yaḳîn 

 Var idi „ilm-i yaḳîn „ayn-ı yaḳîn 

 

29 Vaḥy-i Rabbânî idi güftârı 

 Vech-i Sübḥânî idi dîdârı 

 

30 Ḳulaḳ olmazsa alınmazdı ḫaber 

 Ayaḳ olmazsa yapılmazdı sefer 

 

31 Eñ uzaḳ yerdeki ḳavli birden 

 Telefonlar getirir her yerden 

 

32 Getirir radyoya baḳ ki cânsız 

 Bize her dürlü sözi pâyânsız 

 

33 Hele „ibretle baḳarsañ sinema 

 Niçe biñ vaḳ‟ayı eyler îmâ 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   319 

34 Perdeyi ḳaldıracaḳ bul bir ışıḳ 

 Cân virüp Ḥaḳ yolına ey „âşıḳ 

 

35 Ṣıġdıran ḳosḳoca dünyâyı göze 

 Çoḳ mı Peyġamber‟e bir ânda geze 

 

36 Gezer ṭayyâre ile baḳ bir ḳul 

 Bir Nebî Ḥaḳḳ‟a neden bulmaya yol 

 

37 Sen diyorsañ olamaz bu fennen 

 Görmediñ fendeki dîni „alenen 

 

38 Seni de „aḳlını da ḫalḳ iden o 

 Ustanıñ âleti misli yâhû 

 

39 Ṭâr gelir sâḥa-i fikre bu beden 

 Ba‟żen ister ki çıḳa cânı neden 

 

40 Ṣabr u taḳdîr ile dîni tâzeler 

 İntiḥâr itmege yol virmezler 

 

41 Ṭaşmaḳ ister ṭaşamazsıñ aṣlâ 

 Ḳırmadan baġlarıñı ser-tâ-pâ 

 

42 Yolda görseñ ki yatar bir sarḫoş 

 Raḳı itmiş bunı dirsiñ bî-hûş 

 

43 Birini çoḳ mı ide ṭayy-i mekân 

 Ceẕbe-i Ḥaḳ ile Ḥaḳḳ‟a cevelân 

 

44 Demiri ceẕb idiyor mıḳnâṭîs 

  „Aşḳ ile çıḳdı göge baḳ İdrîs 

 

45 Ḥaḳ neden bir ḳulı mümtâz itmez 

  „Arş u kürsîsine pervâz itmez 

 

46 Niçe yıllarca yolı kesdi żiyâ 

 Kimse görmez esiyor bâd-ı ṣabâ 

 

47 Sen de olsa dir idiñ ẕevḳ-i elest 

 Dûst nezdîk-tere ez-men be-menest
419

 

 

48 Yine senden sañadır Ḫâlıḳ‟a yol 

 Sen dışıñda arama „âḳil ol 

 

49 Her çiçek neşr idiyor dürlü ḳoḳu 

 Her böcek bal yapamaz yoḳ duyġu 

 

50 Yoḳ mı pervâne gibi nûra ḳoşan 

 Ceẕbe-i „aşḳ-ı ilâhiyle coşan 

                                                           
419 Bu mısra, her iki nüshada paranteze alınmış ve “dûst” kelime-

si açıklanmıştır. 

51 Perr ü bâlin yaḳarak pervâne 

 Ḳavuşur sevdigine şâhâne 

 

52 Ḳızaraḳ bir demir oldı âteş 

 „Aşḳ-ı Mevlâ‟yı virirler mi beleş 

 

53 Kendi kendine çalar mı ḳânûn 

 Kendi kendine yanar mı kânûn
420

 

 

54 Bir çalan bir de yaḳan lâzım olur 

 Vech-i Ḥaḳḳ‟ı dileyen „âẓim olur 

 

55 Duruyor cevde mu„allaḳ aḥsâm 

 Viriyor câẕibe ḳânûnî niẓâm 

 

56 Ġayr-ı mu„tâd olan işler yoḳ mı 

 Bir ulu‟l-„aẓma bu devlet çoḳ mı 

 

57 Ḫâriḳu‟l-„âde iken mu„cizeler 

 Ne içün bunda da şübhe sezeler 

 

58 İ„tiḳâdıñ olacaḳ ki ṣaġlam 

 Diyelim biz saña îmânıñ tâm 

 

59 Gözle gördigiñe îmân dinmez 

 Münkir-i Ḥaḳḳ‟a müselmân dinmez 

 

60 Emr ider ġâibe îmânı o Ḥayy 

 Fennen isbât olunur mı her şey 

 

61 Ġayba îmân getir olma münkir 

 Âḫiretden saña ḥüccet mi gelir 

 

62 Baġlanır mı eli bir serbestiñ 

 Aġzına gem vurulur mı mestiñ 

 

63 Ḥaḳḳ‟ı Peyġamber‟i olsun münkir 

 Bu ne dîndir bu ne manṭıḳ ne fikir 

 

64 Aç baṣîret gözüñi gör ġaybı 

 Sen telesḳob ile gör miḳrobı 

 

65 Baḳ baṣîretle neler var sende 

 İç yüzüñ gösteriyor rötgen de
421

 

 

66 Gösterir „âlem-i ġaybı mi„râc 

 Bir mürebbîye bu „âlem muḥtâc 

 

 

                                                           
420 Her iki nüshada, kelimenin altına mânâ beyanında “ocak” ya-

zılmıştır. 
421 A nüshasında kelimenin yan tarafında latin harfleriyle “röt-

ken” yazılmıştır. 
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67 Aç baṣîret gözüñi ey dildâr 

 Bu baṣar yoḳsa ki ḥayvânda da var 

 

68 Eyle bir kerre de ta„ṭîl-i ḥavâs 

 Ne imiş añlayasıñ sırru‟n-nâs 

 

69 Her kimiñ içi dışı ṭâhir olur 

 Men „aref sırrı aña ẓâhir olur 

 

70 Nefsiñi bil ki derinden ḳa„rı 

 Dök de gör kâseñ alır mı baḥrı 

 

71 Oḳumaḳla kişi rûḥiyyâtı 

 Ne bilür ḳalbdeki menviyyâtı 

 

72 Sen görüp de ocaġıñ şu„lesini 

 Rûḥ mı ṣandıñ görüp üf„ûlesini 

 

73 Bildigiñ lamba degil şu„lesidir 

 Gördügüñ rûḥ degil üf„ûlesidir 

 

74 Aṣlını bilmeyen insân leşdir 

 Ẓâhir u bâṭınıñı birleşdir 

 

75 Tek ḳanadla uçamaz ḳuş bunalır 

 Rehberi nâḳıṣ olan yolda ḳalır 

 

76 Ḥaḳḳ‟ı inkâr ḳolay ey ẕî-fen 

 Anı isbâta çalış âdem iseñ 

 

77 Rûḥı mîzânıñ alır mı kefesi 

 Ölçebilmiş mi cihân felsefesi 

 

78 Göz açub baḳdıġımız mülk-i cihân 

 Göz yumup gördügümüz mülk-i nihân 

 

79 Bizi „afv eyle bi-ḥaḳḳ-ı mi„râc 

 Raḥmetiñ ma„rifetiñ nûrunı ṣaç 

 

80 Vir ṣalâtı o celîlu‟ş-şâna 

 Çıḳa tâ „arşa ḳadar şâhâne 

 

81 İde Ḥaḳ nâẓımı Fażlullâh‟ı  

 Her murâdın vire ol Allâh‟ı 

[A 8; B 1]     

Mi„râcu‟n-Nebî 

82 Her nefesde idelim ẕikr-i Ḫudâ 

 Raḍıya‟llâhu ta‟âlâ „annâ
422

 

                                                           
422 Beyit, B nüshasında şöyledir:  

  Her nefesde diyelim bismi’llâh 
  Çünki lâ ḳuvvete illâ bi’llâh. 
 Ayrıca bu beytin akabinde, nüshalarda (A ve B) bulunmakla 

birlikte düzenleme esnasında sıralamaya dahil edilmemiş 
(numarasız) şöyle bir beyit mevcuttur: 

83 Hû diyüb terk idelim boş hevesi 

 Boşa ṣarf itmeyelim bu nefesi 

 

84 Hû diyor her nefes itdikçe ḫurûc 

 İsm-i a„ẓamdır iden Ḥaḳḳ‟a „urûc 

 

85 „Âleme raḥmet içün ḫalḳ olunan 

 Bize bir ni„met-i „uẓmâ bulunan 

 

86 Yâ Muḥammed saña herkes müştâḳ 

 Uġrıña cân viriyor hep „uşşâḳ 

 

87 Yanalım „aşḳ ile pervâne gibi 

 Olalım biz dahı dîvâne gibi 

 

88 Seyr-i rûḥânîye lâzımdır rûḥ 

 O deñizde ṭolaşır ancaḳ Nûḥ 

 

89 İtmeden nefse cihâd-ı ekber 

 Bu ayaḳla idemez kimse sefer 

 

90 Bizi maḥv eyledi nefs ü şehevât 

 Virelim rûḥ-ı Resûl‟e ṣalavât 

[A 9; B 2] 

Ġsrâ ve Mi„râcıñ Sebebleri 

91 Evvelâ ḫalḳ olunan nûr idi o 

 Rûḥ-ı „âlem idi maġfûr idi o
423

 

  

92 Virmese nûr-ı Muḥammed şu„le 

 Ḫâlıḳ‟a kim ṭapacaḳdı söyle
424

 

 

93 Faḫr iderdi göge yerler her ân 

 Bende medfûn diyerek faḫr-i cihân 

 

94 İsteyordı bu sebeble gökler 

 Rü‟yet-i Aḥmed‟e maẓhar olalar
425

 

                                                                                    
  Her nefes cân buluyor tâze ḥayât 
  Her nefes başḳalaşır menviyyât. 
423 Numarasız: Emn ile cihâna virdi şöhret 
  Aña mev‘ûd idi Ḥaḳ’dan nuṣret. 
424 Numarasız: Kâinâtı yaradan Rabb-i ‘aẓîm 

  İtdi Peyġamber’e bi’ẕ-ẕât ta‘ẓîm 

 
  Aña göstermek içün ḳudretini 

  Şevket ü ṣan‘atını cennetini 

 
  Gizlice da‘vet iderdi anı Ḥaḳ 

  İstedi raḥmetini añlatmaḳ 

 
  Bu idi baḳ sebeb-i isrâsı 

  Ḳulına söyleyecek Mevlâ’sı. 
425 Numarasız: Ṣîti ṭoldırmış idi âfâḳı 

  Gökde yerde çoḳ idi müştâḳı 

 
  Dûzaḫ isterdi o nûrı görmek 

  Cennet isterdi sürûrı görmek 
  İtmege ḫavf u recâyı ta‘lîm 
  Görmeliydi ne o cennet o caḥîm 
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95 Dir idi dostuna o Rabb-i Raûf 

 Ümmetiñ ṣuçlarına sen dime of
426

 

 

96 Gel de pâyânsız olan raḥmeti gör 

 „Arşı gör dûzaḫı gör cenneti gör
427

 

 

97 Bilmek isterdi Ḥabîb-i ẕî-şân 

 Baña nerden iniyor bu Ḳur‟ân 

 

98 Cebrâîlsiz de murâd-ı Aḥadı 

 Vaḥyi bi‟ẕ-ẕât aña ṭatdırmaḳ idi
428

 

 

99 Olmaḳ isterdi Nebî Ḥaḳḳ ile Ḥaḳ 

 Nûr idi nûra ḳoşardı muṭlaḳ
429

 

                                                                                    
 
  ‘Arş u kürsî vü ḳalem nûrânî 

  Görmek isterdi Nebî rıḍvânı. 
426 Numarasız: Üzmesiñ ümmetiñiñ cürmi seni 
  Gel de gör raḥmetimiñ kesretini 

 

  İtme sen kimseye eyvallâhı 
  Gel de gör salṭanat-ı Allâh’ı 

  Saña ḫâṣ oldı maḳâm-ı maḥmûd 

  Raḥmetim baḥrini gör nâ-maḥdûd. 
427 Numarasız: Seyr-i rûḥânî iderdi aḳdes 

  Ẕât-ı devletleri her ân u nefes 

 
  Dost açar râzını dosta elbet 
  Maḥremiyyetde olur her ṣoḥbet 

 
  Ḥaḳḳ’a mi‘râcı iderdi uyanıḳ 

  Uyḳu ḥâlinde vü gâhî uyanıḳ 

 
  Yâ Muḥammed diyerek her yandan 

  Aña ḥasret çekilirdi cândan. 
428 Numarasız: Söndi Ḳur’ân ile her bir meẕheb 
  Çünki ḳaldırdı fenâ ḫûyları hep 

 
  Dilini kesdi Ḳureyş’iñ Ḳur’ân 
  Yoḳdı ḳuvvetlerine ḳarşı çıḳan 

 

  Düşman-ı dîni görürdi efzûn 
  Kendi bir tek idi ḳalbi maḥzûn 

 
  Çıḳamazdı başa anlar ile o 
  Münkesir ḳalbi diyordı yâhû 

 
  İnḳılâblar yapılır rehber ile 
  ‘İlm ile ḳudret ile ‘asker ile 

 
  Ḳudret-i Ḥaḳḳ’ı görüb ṣâḥib-i tâc 
  İnḳılâbı yapacaḳdı mi‘râc 

 

  Dir idi leyl ü nehâr ba‘żı melek 
  Yoḳ mıdır şübhemizi ḥall idecek 

 
  Yâ İlâhî bize gönder imdâd 
  Müşkili ḥall idecek bir üstâd 

 
  Biz de sulṭân-ı Resûli görelim 

  Biz de âdâb u uṣûli bilelim 

 
  ‘Âşıḳ-ı nûr-i Muḥammed idiler 

  Ṭâlib-i feyż-i müeyyed idiler. 
429 Numarasız: Görmege ṭoymaz idi Raḥmân’ı 

  Gice gündüz düşünürdi anı 

100 Yüzine „âşıḳ idi cümle melek 

 İsteyorlardı Resûl‟i görmek 

 

101 Baḳ neler gördi o başlar tâcı 

 Oldı bunlar sebeb-i mi„râcı
430

 

102 Fâtiḥayla bizi sen eyle de yâd 

 Pederim rûḥ-ı Ġulâmî ola şâd. 

  Li‟llâhi‟l-fâtiḥa 

[A 12; B 4] 

Ḳuds-i ġerîfe Ġsrâ ve Keyfiyyeti 

103 İste cennetle cemâlu‟llâhı 

 Diñle mi„râc-ı Resûlu‟llâh‟ı 

 

104 Receb‟iñ yirmi yedinci isneyn 

 Gicesiydi ki Resûlu‟s-saḳaleyn 

 

105 Ḥażret-i Ḥamza Cenâb-ı Ṭayyâr 

 Ümmü Hânî‟yle iderdi güftâr 

 

106 Didi Cebrâil‟e Rabb-i „izzet 

 Bu gice dostımı eyle da„vet 

 

107 Ṭaḳınub behçetiñi zînetiñi 

 Göreyim „âşıḳıma ḫidmetiñi
431

 

 

108 Ḥûr u ġılmân donansın bu gice 

  „Arş-ı Raḥmân donansın bu gice 

 

109 Yanmasın bu gice dûzaḫdaki nâr 

 İtmesin bir ḳulı bir ḳul ıżrâr 

 

110 Hep melekler yere insin bu gice 

 Gözleriñ yaşları dinsin bu gice
432

 

 

111 Ḳabż-ı rûḥ eylemesin „Azrâîl 

 Bütün ervâḥ yere olsun nâzil
433

 

 

                                                                                    
 
  Ulaşan ẕâtıña râhı yâ Rab 

  Göster eşyâyı kemâhî yâ Rab. 
430 Numarasız: Anıñ ‘âşıḳlarıdır pîr ü ṣabî 

  Ṣalli yâ Rabbi ‘alâ rûḥı Nebî. 
431 Numarasız: Zîb ü zînetle donansın ceberût 

  Gelecek şâh-ı serîre melekût. 
432 Numarasız: Ḳullarım cümle ṭaḳınsın edebi 

  Bu gice setr idiñiz hep ‘aybı 

 
  Bayrâm itsin bu gice ehl-i semâ 
  Bütün ervâḥ ile zîr ü bâlâ.  
433 Numarasız: Cümle ecrâm iderek neşr-i żiyâ 
  İns ü cin itmelidir ẕevḳ ü ṣafâ 

 

  Hep semâvâtı donanma idecek 
  Cümlesi ḥürmeti îfâ idecek 

 
  Bu gice ḥürmetine açsın bâl 
  Eylesin cümle melek istiḳbâl. 
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112 Olmasın ḳabriñ „aẕâbı aṣlâ 

 Böyle fermân idiyordı Mevlâ 

 

113 İndi gökden yere Cibrîl-i Emîn 

 Hep melekler ile dolmuşdı zemîn 

 

114 Didi Cibrîl a Nebiyy-i „allâm 

 Saña Ḥaḳ eyledi ta„ẓîm u selâm 

 

115 Seni da‟vet idiyor bu gice Ḥaḳ 

 Râkib olsun diye gönderdi Burâḳ 

 

116 Cennetinden bu muraṣṣa„ tâcı 

 Saña gönderdi ki yap mi„râcı 

 

117 Bu müzeyyen kemer işte ḫil„at 

 İsteyor ẕâtıñı işbu sâ„at 

 

118 Ḫâk-pâyıñda da ḫidmetci benem 

 Ḥarem-i ḫalvete da„vetci benem 

 

119 Etegiñden ṭutacaḳ İsrâfîl 

 Senden ayrılmayacaḳ Mîkâîl 

 

120 „Âşıḳ-ı nûr-ı Muḥammed‟di Burâḳ 

 Anı sevmişdi Cenâb-ı Ḫallâḳ 

 

121 Her güzellik ana baḫş itmiş idi 

 Her gören bir daha görsem dir idi 

 

122 Ḳanlı yaşlar aḳıdub öyle Burâḳ 

 Muṣṭafâ‟ya dir idi yalvararaḳ
434

 

 

123 Yâ Nebî ḥâcetimi eyle ḳabûl 

 Merḥamet ḳıl beni sen itme melûl 

 

124 Öyle olsun didi faḫr-i „âlem 

 Ey Burâḳ sen sevin itme mâtem 

 

125 Müjde-i vaṣl ile cevlân itdi 

 O muḥabbet ile seyrân itdi 

 

126 Anı te‟mîn idiyordı birden 

 Ṣıġmayordı ḳabına keyfinden
435

 

                                                           
434 Numarasız: Bir daḳîḳa duramam sensiz ben 
  Beni iḥyâ idecek sensiñ sen 

 
  ‘Âşıḳım ben saña cândan ṭâlib 
  Âḫiretde baña ol sen râkib. 
435 Bu beyit, aşağıdaki beytin yerine sonradan yazılmıştır: 
  Żabt olunmazdı Burâḳ ‘aşḳından 
  Ṣıġmayordı ḳabına ẕevḳinden. 

 Numarasız: Ṣadrını şerḥ ile Cibrîl-i Emîn 

  Eyledi ḳalb-i şerîfin taṭmîn 

 

127 O Burâḳ ile „urûc itdi Nebî 

 Nûra ġarḳ itdi cihân-ı ġaybı 

128 Bütün „âlemleri ṣaymışdı hîçe 

 Leyle-i Ḳadr idi muṭlaḳ o gice 

 

129 Ṣundılar ḥażrete yolda iki ḳab 

 Biri süt idi anıñ biri şarâb 

 

130 Südi içdi o Nebiyy-i „allâm 

 Ümmetiñ dîni idi ṣapṣaġlam 

 

131 İtmedi meyl-i şarâb o geçdi 

 Ümmeti „âṣî olur içse idi
436

 

 

132 Gitdi göz nûrı gibi Peyġamber 

 Mekke‟den Mescid-i Aḳṣâ‟ya ḳadar 

 

133 Bir naẓar eyledi cinn ü inse 

 Ṭarfetu‟l-„aynda irişdi Ḳuds‟e 

 

134 Enbiyâ rûḥlarına oldı imâm 

 İki rek„at da namâz ḳıldı tamâm 

 

135 Bütün ervâḥ ṭanıdı serverini 

 Ḫâlıḳ‟ın sevgili Peyġamber‟ini 

 

136 İtdiler râsime-i ḫoş-âmed 

 Bize virdiñ şerefi yâ Aḥmed
437

  

 

137 Didiler şâh-ı serîr-i melekût 

 İdiyor „aẓm-i sarây-ı lâhût 

 

138 Ḳapadı ḫalḳ-ı cihân dükkânı 

 Bekliyor ẕâtıñı gök sükkânı 

 

139 Olalım maẓhar-ı feyż-i derecât 

 Virelim rûḥ-ı Resûl‟e ṣalavât 

[A 15; B 7] 

Ḳudüs‟den Semâvâta Keyfiyyet-i „Urûc 

140 Beşeriyyetden idüb ẕâtı ḫurûc 

 Cism ile rûḥ ile itmişdi „urûc 

 

141 Şân u şöhret virerek kevneyne 

 Çıḳdı tâ „âlem-i „illiyyîne 

 

142 İşidüb ṣît-i Nebî‟yi derḥâl 

 İtdiler ehl-i semâ istiḳbâl
438

 

                                                                                    
  Nur-ı ḥikmetle ṭolub Peyġamber 

  Uçacak ẓann olunurdı bî-per. 
436 Numarasız: Ḳanadın açdı melekler derḥâl 
  İtdi ervâḥ-ı Nebî istiḳbâl. 
437 Bu beyit, sonradan/ düzenleme esnasında ilave edilmiştir. 
438 Numarasız: Didiler geldi mi faḫr-i ‘âlem 

  Ne zamân oldı Resûl-i Ekrem. 
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143 Yâ Muḥammed diyerek her yandan 

 Aña ḥasret çekdilerdi cândan 

 

144 Her semâ ehlini gördi sâcid 

 Kimi ḳâim kimi olmuş ḳâ„id 

 

145 Tâ birinci göge vardıḳda Resûl 

 Çıḳdı Âdem didi ey ṣâliḥ oġul 

 

146 İkide vardı Cenâb-ı „Îsâ 

 Merḥabâ dir idi ḥürmetle aña 

 

147 Üçde Yûsuf idi dördde İdrîs 

 İtdiler şân-ı Nebî‟yi taḳdîs
439

 

 

148 Çıḳdı beşden de Cenâb-ı Hârûn 

 Anı tebcîl ile itdi memnûn 

 

149 Vardı altıncıda Mûsâ-yı kelîm 

 Yedide ḳâim idi İbrâhîm 

 

150 Merḥabâ Ḥażret-i Aḥmed didiler 

 Merḥabâ ẕât-ı Muḥammed didiler 

 

151 Ceẕb idüb rûḥ-ı Resûlullâh‟ı 

 Hepsi tevḥid idiyor Allâh‟ı
440

 

 

152 Gördi gök ehlini gelmiş vecde 

 Kimi ḳâim kimi eyler secde
441

 

 

153 Her melekden geliyor bûy-ı laṭîf 

 Añlarıñ cismi laṭîf ḫûyı laṭîf 

 

154 Daha yükseldi görindi rıḍvân 

 Ṣaġda ṣolda niçe ḥûrî ġılmân 

 

155 Cenneti gördi sevindi Ḥażret 

 Dûzaḫıñ şiddeti virdi dehşet 

 

156 Bütün ervâḥ u melek buldı ḥużûr 

 Gökler olmuş idi müstaġraḳ-ı nûr
442

 

                                                           
439 Bu beyit ile bir önceki beyit, B nüshasında şu şekildedir: 
 Farṭ-ı ta‘ẓîm ile dirdi Îsâ 

 Merḥabâ server-i dîn-i Mevlâ. 
  Ẕevḳ ile geçdi öte faḫr-i enâm 

  Virdi Yûsuf ile İdrîs’e selâm. 
440 Numarasız: İñledir gökleri Allâh sesi 
  Ẕâkiriñ misk gibidir her nefesi. 
441 Bu beyit, B nüshasında aşağıdaki gibi iken düzeltilerek yuka-

rıdaki gibi yazılmıştır: 

  Gördi gök ehlini gelmiş vecde 
  Semi‘a’llâhu li-men dir ḥamîde. 
442 Numarasız: Gâh Burâḳ’a binerek itdi sefer 

  Gâh melekler ḳanadıydı rehber 

 
  Gâh mi‘râcı idi nûrânî 

157 Öñde artda niçe biñlerce melek 

 Resm-i ta„ẓîm iderdi dönerek 

 

158 Ḳademiyle melekûtı teşrîf 

 İtdi „âşıḳlarını o talṭîf 

 

159 Yedi ḳat gökleri geçmişdi „acîb 

 „Arş-ı Raḥmân‟a nüzûl itdi Ḥabîb 

 

160 „Arşiyân ḳıblesini Ka„be gibi 

 Beyt-i Ma„mûr‟ı ṭavâf itdi Nebî
443

 

 

161 Gördi o salṭanat-ı Allâh‟ı 

 Ḥarem-i ḫâṣ olacak dergâhı 

 

162 Didi ey Ḫâlıḳ-ı yektâ-yı Ḳadîr 

 Saña maḫṣûṣ „aẓamet birsin bir 

  

163 Ḳudretiñ rûḥuma ḳudret virdi 

 Ṣan„atıñ „aḳlıma ḥayret virdi 

 

164 Geçdi kürsîyi görüb o ḳalemi 

 Yazıyor idi ṣafâ vü elemi 

 

165 Hepsini gördi ḳażâ vü ḳaderiñ 

 Añladı aṣlını ḥaẓẓ u kederiñ 

 

166 Gele îmânımıza tâze ḥayât 

 Virelim rûḥ-ı Resûl‟e ṣalavât 

*** 

[A 16; B 8] 

167 Gitdi Cebrâîl ile Peyġamber 

 Müntehâ Sidre-i bâlâya ḳadar 

 

168 Didi Cibrîl a Nebiyy-i server 

 Geçemem bundan öte ẕerre ḳadar
444

 

 

169 Saña maḫṣûṣ bu mu„allâ Sidre 

 Sensiñ ancaḳ geçecek bu ṣadra
445

 

 

170 Enbiyâdan biri girmiş mi ṣoruñ 

 Kime dinmiş bu maḳâma buyuruñ 

 

171 Enbiyâ rûḥlarını gördüñ sen 

 Her biri bir gögi itmiş mesken
446

 

                                                                                    
  Perr-i Cibrîl’e binerdi ânî. 
443 Numarasız: Niçe müşkilleri ḥall itdi Resûl 

  Yaḳlaşır ẕâtına şehrâh-ı vüṣûl 

 
  Buldı ẕâtıyla şeref ‘arş-ı berîn 

  Ṣanki bayrâm idiyor ‘illiyyîn. 
444 Numarasız: Burasıdır ṭuraġım ben geçemem 

  Yanarım ẓulmeti nûrdan seçemem. 
445 Numarasız: Ne muḳarreb melek olmuş dâḫil 
  Ne de mürsel nebî olmuş vâṣıl. 
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172 Didi Cibrîl gücenme yârim 

 Geçemem bundan öte ben yanarım
447

 

 

173 Maḥrem-i Ḥażret-i Mevlâ sensin 

 Zînet-i „arş-ı mu„allâ sensin
448

 

 

174 Sen ḳonuḳsuñ bu gice Mevlâ‟ya 

 Vir şeref „âlem-i ev ednâ‟ya 

 

175 Rabbime „arż idecek bir emelin 

 Var ise söyle a Cibrîl seniñ 

 

176 Ḥâcetim var didi Cibrîl-i Emîn 

 Rabbim‟e söyle beni it te‟mîn 

 

177 Ben ḳanadım o ṣırâṭa gereyim 

 Ümmetiñ ḳuş gibi geçsin göreyim 

 

178 „Arż iderseñ bunı maḥẓûẓ olurum 

 Ben de sâyeñde sa„âdet bulurum 

 

179 O Burâk‟ıñ da olub ṭâḳatı ṭâḳ 

 Yalıñız ḳaldı Nebî itdi merâḳ 

 

180 Sînesin açdı Nebî‟ye Refref 

 O da isterdi bula „izz ü şeref 

 

181 Bulmaḳ isterseñ eger fevz necât 

 Virelim rûḥ-ı Nebî‟ye ṣalavât
449

 

 

*** 

[A 19; B 10] 

182 Olmadı ẕâtına Cibrîl refîḳ 

 Didi Allâhu veliyyu‟t-tevfîḳ 

 

183 Düşdi „arşdan oña bir ḳaṭre zülâl 

 Anı yutmuşdı Ḥabîb-i müte„âl
450

 

                                                                                    
446 Numarasız: Ben ġarîbim didi Cibrîl’e Nebî 

  Var mı ayrılmañızıñ bir sebebi. 
447 Numarasız: Ḫâdimim ben saña sensiñ maḫdûm 

  Benim ancak o şerefden maḥrûm. 
448 Numarasız: Bu ḥarem-ḫâne-i ḫalvet sañadır 

  Bu şeref şânlı żiyâfet sañadır 

 
  Sen müsâfirsiñ aña ḫâṣṣu’l-ḫâṣ 
  İsmiñe baş egiyor cümle ḫavâṣ. 
449 A nüshasında, bu beyit aşağıdaki beytin üzeri çizilerek onun 

yerine yazılmıştır: 

  İster iseñ bulasın fevz necât 
  Rûh-ı faḫru’l-mürselîne vir ṣalavât. 

 B nüshasında ise bu beytin kenarında aşağıdaki beyit yer al-

maktadır: 
  Olalım maẓhar-ı feyż-i derecât 
  Virelim rûḥ-ı Resûl’e ṣalavât. 
450 B nüshasında, 2. mısra aşağıdaki gibi iken üstü çizilmiş, yuka-

rıdaki şekilde yazılmıştır: 
  Yutdı külfetsiz o ânda nâ-gâh. 

184 Leẕẕeti perdeleri hep sildi 

 Evvel ü âḫiriñ „ilmin bildi  

 

185 İşte bu ni„mete şükran bi‟ẕ-ẕât 

 Et-taḥiyyâtu didi ve‟ṣ-ṣalavâṭ 

 

186 Ḳavuşub ẕevḳ ile nûr-ı Ḥaḳḳ‟a 

 Çıḳdı Refref‟le ḥużûr-ı Ḥaḳḳ‟a 

 

187 Ẓulümât perdesini eyledi ḫarḳ
451

 

 Oldı envâra Nebî müstaġraḳ 

 

188 Geldi „izzetle Nebiyy-i server 

 Ḳâbe ḳavseyni ev ednâ‟ya ḳadar 

 

189 Nûrdan var idi biñlerce ḥicâb 

 Geçdi hep onları ref‟ itdi niḳâb 

 

190 Nûr içinde eridi o Refref 

 Ḳaldı bir Ḥaḳ‟la Nebiyy-i eşref 

 

191 Aldı bir râyiḥa-i ṭayyibe o 

 Miskdeki güldeki ḥâlâ o ḳoḳu 

 

192 İḥtiyâc ḳalmadı hiç bir ferde 

 Arada yoḳ idi perde merde 

 

193 Ḳapladı Aḥmed‟i nûr-ı Aḥadî 

 Varlıġı mîmi o ânda eridi
452

 

 

194 Nûri ebri seḥabâti sübḥân 

 Ḳapladı ẕâtını Ḥaḳ oldı „ayân 

 

195 Bir „aceb „âlem idi ol „âlem 

 Anı tavṣîfide „âcizdi ḳalem 

 

196 „Arş u ferş arż u semâ yoḳdı cihet 

 Evvel âḫir ne gezer ancaḳ Aḥad 

 

197 „Aḳl u fehmiñ adı yoḳ sem„-i lisân 

 Ceẕbe-i Ḥaḳ‟la „umûmî ḥayrân 

 

198 Cân ḳulaġı ile kelâm-ı Aḥadî 

 Bî-kem u keyf işidir söyler idi 

 

199 Göz kesildi bütün a„żâsı anın 

 Gördi o me‟ḫaẕını Ḳur‟ân‟ıñ 

 

 

                                                           
451 A nüshasında, ḫarḳ kelimesinin altına, yırtmak şeklinde anla-

mı yazılmıştır. 
452 Numarasız: Udnu minnî’ye muḫâṭabdı Ḥabîb 
  Her nidâ ẕâtın iderdi taḳrîb. 
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200 Cismi ḳalbi eridi nûr oldı 

 Gördi Allâh‟ı mesrûr oldı 

 

201 Bütün eşyâyı kemâ-hî gördi 

 Merkez-i şems ile mâhı gördi 

 

202 „Arşa pervâz iden rûḥ idi o 

 Cismi deryâda gezen Nûḥ idi o
453

 

 

203 Ḳaldı minberde Ḫaṭîb-i Raḥmân 

 Ne didiyse didi bî-nuṭḳ u zebân
454

 

 

204 Ḫâlıḳ‟ıñ künhüni mâhiyyetini 

 Kimse bilmez anı keyfiyyetini 

 

205 İtdi Ḥaḳ nûr-ı Muḥammed‟le ẓuhûr 

 Sırr-ı mi„râcı ne bilsün maġrûr
455

 

 

206 Lafẓ içinde bulagör ma„nâyı 

 Sen Muḥammed‟de ara Mevlâ‟yı
456

 

 

207 Ḳorḳmasın ümmeti hîçbir yerde 

 Sâye-i Ḥażret-i Peyġamber‟de 

 

208 Böyle ḥâmî var iken ḳayġu nedir 

 „Âleme raḥmet iken ḳorḳu nedir 

 

209 İdelim ẕâtına ḥürmetle ḳıyâm 

 Virelim rûḥına biñlerce selâm 

 

 Allâhu ekber Allâhu ekber lâ ilâhe illa‟llâhu 

vallâhu ekber 

 Allâhu ekber ve li‟llâhi‟l-ḥamd  

 ṣalât u selâm. 

 

[A 21; B 12] 

Mi„râcda Mükâleme-i Ġlâhiyye 

210 Ḳâdir u muḳtedir Allâhu „aẓîm 

 İtdi Peyġamber‟e pek çoḳ ta„ẓîm 

 

211 Dost dosta ne diyordı bilemem 

 „Âşıḳâne ḳonuşuldı maḥrem
457

 

                                                           
453 Numarasız: Mâliku’l-mülk ile oldı birlik 
  Çünki ḳalḳmışdı aradan ikilik. 
454 Numarasız: Oldı müstaġraḳ-ı ḥaẓẓ u leẕẕât 

  Baş göziyle anı gördi bi’ẕ-ẕât 

 

  Görmeseydi anı dir miydi Nebî 

  Şeb-i İsrâ’da ra’eytu rabbî. 
455 Her iki nüshada, bu mısra aşağıdaki mısranın -üzeri çizilerek- 

yerine yazılmıştır: 
  Sırr-ı mi‘râcı bilir ehl-i ḥużûr. 
456 Numarasız: Faḫr-i ‘âlemdeki ma‘nâ birdir 

  İsm-i a‘ẓamla müsemmâ birdir. 
457 Numarasız: Âdem’in sırrını bildirdi gehî 
  Ḫalaḳa’llâhu ‘alâ ṣûretihi 

212 Sen de eylerseñ eger maḥv-ı vücûd 

 Baḳ içiñde ne ḫazâin mevcûd
458

 

 

213 Şaḫṣa mi„râc-ı fenâ yoḳluḳdur 

 Vaḥdete mâni„ olan çoḳluḳdur 

 

214 Didi ey ẕâtıma cândan „âşıḳ 

 Bir hediyyeñ baña yoḳ mı lâyıḳ 

 

215 Bu seferde ne getirdiñ söyle 

 Eli boş hîç gelinir mi böyle 

 

216 Ben didim sen ne dilersiñ benden 

 „Aczden başḳa ne virdiñ baña sen 

 

217 Saña maḫṣûṣ hediyyem ne arar 

 Faḳrdan ġayrı elimde n‟em var 

 

218 Saña taḳdîm iderim ben yoḳluḳ 

 Bu hediyyem seniñ „indiñde de yoḳ 

 

219 Maẓhar it „âciziñi sen luṭfa 

 Kim getirdi saña böyle tuḥfe 

 

220 Didi Rabbim baña lâyıḳ ḳulluḳ 

 Ẕillet ü meskenet ancaḳ yoḳluḳ 

 

221 Hep benim-çün ḳodılar secdeye baş 

 Hep benim-çün dökülür gözden yaş
459

 

 

222 Her nefes ẕikrim ider hû diyerek  

 Baña yalvarmadadır ins ü melek 

 

223 Kişi terk itse hevâ vü hevesi
460

 

 Yükselir „arşıma Allâh sesi 

 

224 Beni söyler bilirim cümle lisân 

 Baña nâẓır bilirim hep insân
461

 

 

225 Benim iẕnimle döner şems ü ḳamer 

 Benim emrimle virir meyve şecer
462

 

                                                                                    
 

  Neyzene ‘âid olur naġme-i ney 
  Aṣlına râci‘ olur her bir şey. 
458 Numarasız: ‘Arşa çıḳ müsta‘id ol da vaḥye 

  Yerde Cibrîl oluyordı Daḥye 

 
  Nûr-ı Ḥaḳḳ’ı görür aṣḥâbı yaḳîn 

  Hîç Ḫudâ-bîn olamaz bir ḫod-bîn. 
459 Numarasız: Beni tesbîḥ iledir na‘me-i ‘ûd 

  Uẕkuru’llâhe ḳıyâmen ve ḳu‘ûd. 
460 Her iki nüshada, bu mısra aşağıdaki mısranın -üzeri çizilerek- 

yerine yazılmıştır: 

  Benim ecsâma viren her nefesi. 
461 Numarasız: Bañadır ḳullarımıñ iḳdâmı 
  Başlarında ḳomışam sevdâmı. 
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226 Çoḳsa da gerçi benim „uşşâḳım 

 Ey ḥabîbim saña ben müştâḳım
463

 

 

227 Dile benden ne dilerseñ viririm 

 Baña „âşıḳsıñ ezelden bilirim 

 

228 Ben didim ümmetime vir çok çoḳ 

 O ḫazîneñde İlâhî yoḳ yoḳ
464

 

 

229 Ḳullarıñ işleri hep sehv ü ḫaṭâ 

 Sen Kerîm‟e düşecek „afv u „aṭâ
465

 

 

230 Dergehiñde bu gice mihmânım 

 Baña ikrâm idecek Raḥmân‟ım
466

 

 

231 Didi va„d eyleyerek Ḥaḳ nuṣret 

 Ümmetiñ-çün yâr oldı cennet 

 

232 Didi Rabbim yüce it himmetiñi 

 Saña baḫş itdim „umûm ümmetiñi
467

 

 

233 Beni tevḥîd seni kim taṣdîḳ ider 

 Müjde vir cennete elbetde girer
468

 

                                                                                    
462 Numarasız: Herkese ben viririm erzâḳı 
  Cümleniñ işte benim Ḫallâḳ’ı. 
463 Numarasız: Bir nefes görmege ṭoymazsıñ sen 

  Diger ‘uşşâḳıma uymazsıñ sen. 
464 Numarasız: Hep bilirler seni Settâr-ı ‘uyûb 
  Hep ṭanırlar seni Ġaffâr-ı ẕünûb. 
465 Numarasız: Fażl u iḥsânıña yoḳdur pâyân 
  Ḳullarıñ işleri cürm ü ‘isyân 

 

  Saña ma‘lûm didim i‘lâma 
  Var mı ḥâcet bilemem ifhâma. 
466 Numarasız: ‘Arża mâni‘ oluyor bu edebim 

  Kerem it ümmetime ey Rabbim 
 
  Sen Ġanî’sin hepimiz muḥtâcız 

  Muḳtedir’sin hepimiz de ‘âciz 

 
  Buldı o ḳalb-i şerîfi vüs‘at 

  Didi va‘d eyleyerek Ḥaḳ nuṣret 

 
  Gördüñ âsârını sen ḳudretimiñ 

  Ḥadd ü pâyânı mı var raḥmetimiñ. 
467 Numarasız: Saña baḫş itdim ‘umûm ümmetiñi 

  Sen de ‘âlî idesiñ himmetiñi 

 
 
  Olmasın ḳalb-i şerîfiñ ġam-nâk 

  Dile benden ne dilerseñ ey pâk 
 

  Beni kim bir bilir ol sen de güvâh 
  Diye lâ na‘budu illâ iyyâh 

 
  Anı ben nâr-ı caḥîme yaḳmam 
  Şirkden başka günâha baḳmam. 
468 B nüshasında, beyit aşağıdaki gibi iken -üzeri çizilerek- yuka-

rıdaki şekilde yazılmıştır: 
  Beni tevḥîd seni taṣdîḳ idene 

  Müjde vir kim girecekdir ‘adne. 
 Numarasız: Var iken yanmaġa lâyıḳ küffâr 
  Ümmetiñ âteşe yaḳmam zinhâr 

234 Ümmetiñ cenneti görse ebedî 

 Secdeden başını ḳaldırmaz idi 

 

235 Dûzaḫım âteşini görse ḳulum 

 Dir idi uġramasın cürme yolum
469

 

 

236 Ḳulumuñ iç yüzüne ben baḳarım 

 Seni kim sevmese muṭlaḳ yaḳarım 

 

237 Saña ta„ẓîm iden baña ider 

 Saña Allâh dimesünler bu ḳadar
470

  

 

238 Ḳalmasın ẕerre ḳadar levsiyyât 

 Virelim rûḥ-ı Resûl‟e ṣalavât 

*** 

[A 24; B 15] 

239 Didi Allâh‟ına o maḥrem-i râz 

 Lâ-mekânda idiyorken pervâz
471

  

 

240 Bir „ibâdet dilerim ki senden 

 Bütün eşyâ anı yapsın bedenen
472

 

 

241 Didi bi‟ẕ-ẕât baña Raḥmân u Raḥîm 

 Yâ Muḥammed ne dilerseñ viririm 

 

242 Ey Ḥabîbim saña ben elli vaḳit 

 Farż ḳıldım ki namâzda yaş aḳıt 

 

 

243 Ümmetiñ yerlere ḳoysuñ başın 

 Kibri ḳırsın aḳıdup gözyaşın 

 

244 Kim ki maḫlûḳuma eyler şefḳat 

 Bundan a„lâ olamaz bir ḫidmet
473

 

 

245 İtmese Rabbine ḳarşı „isyân 

 Evini cennet iderdi insân 

 

                                                                                    
 
  Ne kerîm oldıġımı bildiririm 

  Cennetim isteyene ben viririm. 
469 Numarasız: Ḳulumuñ ḳalbine göre viririm 

  Ben görür ben işidir ben bilirim 

 
  Baḳarım ḳullarımıñ niyyetine 
  Sevdigi ṭapdıġı ne ḳorḳdıġı ne. 
470 Numarasız: Girmesün gönlüne bir ẕerre ġubâr 

  Sen bilirsin ki bir ismim Ġaffâr. 
471 A nüshasında “pervâz” kelimesine “uçarken” diye anlam ve-

rilmiştir. 
472 Numarasız: Kâinâtda görine sırr-ı ṣalât 

  Cümle eşyâ bula ẕevḳ ile ḥayât. 
473 Numarasız: Ḳullarım ġayr içün eyler ‘ameli 
  Rızḳını ben viririm tâ ezelî 

 
  İtmesin kimse ḳaderden şekvâ 

  Kişiyi benligi eyler rüsvâ. 
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246 Uymasa nefsine insân ebedî 

 Dûzaḫıñ hîç yüzüni görmez idi 

 

247 Vârid olmuşdı ḫiṭâb-ı „izzet 

 Her seferden idilince „avdet 

 

248 Bir hediyyeyle gidilmek mu„tâd 

 Ne ile ümmeti eylersiñ şâd 

 

249 Armaġânıñ ne seniñ ümmetine 

 Söyle ben de baḳayım ḫidmetiñe 

 

250 „Âlemîne seni ḳıldım raḥmet 

 Eli boş gitme yaḳışmaz elbet 

 

251 Et-taḥiyyât oḳusunlar bol bol 

 Benim „indimde be-ġâyet maḳbûl 

 

252 Her namâzda oḳusunlar ümmet 

 Onlar içün ebedîdir cennet
474

  

 

253 Yaşadıḳca vü ḳabirde onlar 

 Luṭf u iḥsânıma maẓhardırlar 

 

254 Onlara baḫş iderim rü‟yetimi 

 Fażlımı ni„metimi cennetimi 

 

255 Armaġânıñ bu ola ümmetine 

 Müjde vir onlara baḳ da„vetiñe 

 

256 Döndi altıncı göge bâ-Refref 

 Çıḳdı Mûsâ didi bi‟l-„izzi şeref 

 

257 Ḥaḳ ne virdi saña ey ḍayfu‟llâh
475

 

 Didi Peyġamber aña ol âgâh 

 

258 Çoḳ mıdır ben bilemem yâḫûd az 

 Elli vaḳt eyledi fermânı namâz 

 

259 Didi Mûsâ baña sübḥâna‟llâh 

 Bu „ibâdet saña çoḳdur eyvâh 

 

260 Ümmetiñ ḳaldıramaz bu bârı 

 Gidivir yalvarıvir sen bârî 

 

261 Ḳapladı nûr-ı seḥâb-ı sübüḥât 

 Gördi Allâh‟ı Muḥammed bi‟ẕ-ẕât 

 

 

                                                           
474 A nüshasında kelime “ni‘met” iken “cennet” şeklinde değişti-

rilmiştir. 
475 A nüshasında kelimeye “Allah’ın misafiri” şeklinde anlam ve-

rilmiştir. 

262 Didi yâ Rab bize bu çoḳdur çoḳ 

 Bunı hîç ḳaldıramaz bir maḫlûḳ 

 

263 Ṭâ„at-i ḫalḳa degilsiñ muḥtâc 

 Saña nâẓır olacak gözleri aç
476

 

 

264 İtdi birḳaç kere Allâh‟a niyâz 

 İndi beş vaḳte nihâyetde namâz 

 

265 Didi Mûsâ bu da çokdur ammâ 

 Ben de „arż itmege itdimdi ḥayâ
477

 

 

266 Ṣâdır oldı beşe fermân-ı İlâh 

 Ḳıl namâzı bulasıñ fevz ü felâḥ 

 

267 Didi Ḥaḳ bence murâdıñ maḳbûl 

 Birini on yerine itdi ḳabûl 

 

268 Mü‟miniñ Ḫâlıḳ‟a mi„râcı namâz 

 Zâhidiñ sevdigi ser-tâcı namâz 

 

269 „Âşıḳıñ secdesidir maḥv-ı vücûd 

 „Ârifiñ yoḳlıġı ṣavm-ı Dâvûd 

 

270 Virdi bir müjde Ḫalîl İbrâhîm 

 Ümmetiñ ister ise ẕevḳ-i na„îm 

 

271 Diye lâ ḳuvvete illâ bi‟llâh 

 Ġars-ı eşcârı budur ol âgâh
478

 

 

272 Çıḳa tâ „arşa ḳadar şâhâne 

 Vir ṣalâtı o celîlu‟ş-şâna 

*** 

[A 26; B 17] 

273 Didi Cibrîl baña vir ma„lûmât 

 Ḳâbe ḳavseyn‟deki istiṭlâ„ât 

 

274 Ne idi Ḥażret-i Allâh ne didi 

 Sen idiñ maḥrem-i ḫâṣı ebedî 

 

275 Maẓhar-ı nûr-ı cemâli ezelî 

 Didi Cibrîl‟e güzeller güzeli
479

 

                                                           
476 Her iki nüshada, bu mısra aşağıdaki mısranın –üzeri çizilerek- 

yerine yazılmıştır: 
  Bizi ‘afv eyle bi-ḥaḳḳ-ı mi‘râc. 
477 Beytin ikinci mısrası aşğıdaki gibi iken –üzeri çizilerek- yuka-

rıdaki mısra eklenmiştir: 
  Ben de Ḥaḳ’dan iderim istiḥyâ.  
478 B nüshasında, bu beytin akabinde sonradan yazılmış şöyle bir 

beyit bulunmaktadır: 
  Gele îmânımıza tâze ḥayât 

  Virelim rûḥ-ı Resûl’e ṣalavât.  
479 B nüshasında, aşağıdaki gibi geçmekte olup der-kenâra yuka-

rıdaki şekilde yazılmıştır: 

  Zübde-i ‘âlem olan sırr-ı vücûd 
  Didi o nâil-i dîdâr-ı şühûd.  
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276 Didi itdim tenimi pervâne 

 Ne ḳonuşdumsa ḳonuşdum saña ne 

 

277 Didi me‟yûs olarak Cebrâîl 

 Ben seniñ dostuñum ey nûr-ı cemîl 

 

278 Ne için ketm idesiñ ey ekrem 

 Maḥremim ben degilim nâ-mahrem 

 

279 Bu ḳadar yıl bu ḳadar âyeti ben 

 Saña teblîġ iderdim rûşen 

 

280 Dîn-i İslâm pek açıḳ pek mümtâz 

 Çünki yoḳ gizli ḳapaḳlı bir râz 

 

281 Hîçbirin ṣaḳlamadım ben senden 

 Dimediñ bir gicelik ṣoḥbeti sen 

   

282 Didi mihmân-ı İlâhî Aḥmed 

 Sen gücenme baña ey peyk-i Aḥad 

 

283 Hîç de muḥtâc degilsiñ va„ẓa 

 „Âşıḳıñ sırrını bilmez ḥafaẓa 

 

284 Maẓhar-ı feyż olamaz çarḫ-ı felek 

 Giremez dâire-i „aşḳa melek 

 

285 Sen işitdiñgi didiñ ey Cibrîl 

 Kimse gördüñ mi benim görmedi bil 

 

286 Sen işitdiñ yoḳ idi sende şühûd 

 Ḥaḳḳ‟ı gördüm yoḳ idi bende vücûd 

 

287 Hem neler gördi neler çeşm-i Nebî 

 Gögüñ üstündekini yerde gibi 

 

288 Çeşm-i Aḥmed Aḥad‟i seyr itdi 

 O ezelden ebedî seyr itdi 

 

289 Ḳalmadı görmedigi hîçbir şey 

 Aña gösterdi bu eşyâyı o Ḥay 

 

290 Zâir-i beyt-i Ḫudâ çoḳ o ḳadar 

 Ṣâḥib-i beyti gören pek ender 

 

291 Nûra ġarḳ itdi bütün „ayyûḳı 

 Ḳavuşup „âşıḳına ma„şûḳı 

 

292 Cismi ḳaldır aradan cânıñı gör 

 Terk-i cân eyle de cânânıñı gör 

 

293 Âyet-i raḥmet-i Ḥaḳ gibi nüzûl 

 İtdi yer ehlini dilşâd-ı Resûl 

 

294 „Avdet itmişdi o nûr-ı Aḥadî 

 Ḫâbgâhında ṣıcaḳlık var idi 

 

295 Ḫâne-i „Âişe‟de oldı „ayân 

 Ḳapanup secde-i şükrâna hemân 

 

296 Yâ İlâhî bize sen merḥamet it 

 Cümle mü‟minleri de maġfiret it 

 

297 Bizi „afv eyle bi-ḥakk-ı mi„râc 

 Raḥmetiñ ma„rifetiñ nûrını ṣaç 

 

298 Eyle „âyîne gibi ḳalbimizi 

 Bilelim nefsimizi Rabbimizi 

 

299 Yiyüp içdiklerimiz ola ḥelâl 

 Girmesin göñlümüze ẕerre melâl 

 

300 Var ise bizde ḥuḳûk-ı küffâr 

 Râżı it ṣâḥibini ey Ġaffâr 

 

301 Kerem it luṭf ile Fażlullâh‟a 

 Ḳavuşa rûḥ-ı Resûlu‟llâh‟a 

 

302 Ṣalli yâ Rabbi „aleyhi‟l-muḫtâr 

 Ve „alâ âlihî leylen ve nehâr 

 

 Sene Rûmî 1349/Efrencî 1933 

 İstinsah Nüshası 
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EDEBĠYAT TARĠHĠ KAYNAĞI OLARAK  

VEKÂYĠ„U‟L-FUZALÂ 
Ramazan Ekinci


 

 

GĠRĠġ 

Klasik Türk Edebiyatı araştırmacılarının şair ve yazarlar hakkında yapacakları incelemelerde 

müracaat ettikleri kaynaklar arasında ilk sırada şuarâ tezkireleri gelmektedir. Ancak her şair ve yaza-

rın, bilhassa mutasavvıf şairlerin hayat hikâyeleri çoğu zaman bu kitaplarda yer almaz. Dolayısıyla bu 

tür durumlarda başka biyografik eserlere başvurmak zarurî bir hâl alır. Özellikle antolojik hüviyetteki 

XVII. asır şair tezkirelerinde biyografik malumat bir iki satırı geçmediğinden, bu devirde yaşamış bir 

şairle alâkalı yapılacak araştırmalarda hâl tercümesi ihtiva eden diğer eserlere müracaat etmek şarttır. 

Ayrıca hayatı araştırılan şair ya da yazar, müderris ise belki de tezkirelerden de önce bakılacak ilk 

eserler Şakâ‟iku‟n-Nu„mâniyye tercüme ve zeyilleri olmalıdır. Çünkü müderris bir şair hakkında şuarâ 

tezkirelerindeki biyografik bilgiler birkaç satırı geçmezken Şakâ‟iku‟n-Nu„mâniyye zeyillerinde aynı 

kişiyle alâkalı birkaç varaklık bilgi bulunabilmektedir.
480

 

Arap edebiyatındaki tabakat tarzı biyografi yazma geleneğinin Türk edebiyatına intikalinde Taş-

köprîzâde Ahmed İsameddin Efendi‟nin katkısı büyüktür. Osmanlı ilmiye teşkilatında mühim mevki-

lere kadar yükselmiş âlimler yetiştiren bir aileye mensup olan Taşköprîzâde Ahmed Efendi, ömrünün 

son yıllarına doğru Arapça bir tabakat kitabı olarak değerlendirilebilecek Şakâ‟iku‟n-Nu„mâniyye fî-

Ulemâ‟i‟d-devleti‟l-Osmâniyye‟yi yazmıştır.
481

 Eserin yazılma sebebi olarak da Arap ve Acem bilgin 

ve mutasavvıflarının hâl tercümesini ihtivâ eden eserler kaleme alınmışken, Osmanlı ülkesinde ömür 

sürmüş meşhur bilgin ve sûfîlerin hayat hikâyelerinden bahseden kitapların bulunmayışını dile getirir. 

Basit bir Arapçayla yazdığı eserinde her padişah dönemini bir tabaka kabul etmiş ve 1. tabaka olan 

Osman Gazi döneminden başlayıp 10. tabaka olan, kitabın yazıldığı dönemde Osmanlı tahtında oturan 

Kanuni Sultan Süleyman devrinin ortalarına kadar ömür sürmüş 521 bilgin ve şeyhin biyografisini 

yazmıştır. Eser yazıldığı dönemden itibaren çok beğenilmiş; hemen Türkçeye tercüme edilmeye baş-

lanmış, telhisleri ve zeyilleri kaleme alınmıştır. Sultan II. Abdülhamid dönemi olan 34. tabakaya ka-

dar zeyil zinciri devam etmiş, böylelikle Osman Gazi‟nin devleti kuruşundan yaklaşık altı asır sonra-

sına kadarki sürede ömür sürmüş ve muhtelif yönleriyle öne çıkmış Osmanlı ulemâ ve sûfîlerinin hâl 

tercümeleri kayıt altına alınmıştır.
482

 Bu zeyil zinciri içinde Şakâ‟ik‟ın tercümeleri arasında zikredilse 

de yarı telif, yarı tercüme olarak değerlendirilebilecek Edirneli Mecdî‟nin Hadâ‟iku‟ş-Şakâ‟ik‟ı ve ze-

yilleri arasında da Nev„îzâde Atâyî‟nin Hadâ‟iku‟l-hakâ‟ik‟ı dil ve üslupları açısından en öne çıkan 

eserlerdir. Nev„îzâde‟nin yarım bıraktığı 17. tabaka olan Sultan IV. Murad tabakasından başlayıp 23. 

                                                           
  Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, iletişim: 0 505 632 28 42, e-posta: 

ramazanekinci@hotmail.com 
480 Sözgelimi Şeyhülislâm Yahya hakkında Riyâzü’ş-şu‘arâ’da altı, Rıza Tezkiresi’nde sekiz satırlık biyografik malûmat varken 

Uşşâkîzâde Hasîb’in Şakâ’ik Zeyli’nde üç varak, Şeyhî’nin Vekâyi‘u’l-fuzalâ’sında şiir örnekleriyle beraber dört varaklık bilgi yer 

almaktadır. 
481 Eserin Arapça tahkikli neşri için bkz. Ahmed Suphi Furat, (hzl.), eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî-ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye, İstan-

bul 1985. 
482 XIX. asır biyografya âlimlerinden Fındıklılı İsmet Efendi, Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘u’l-fuzalâ’sına Tekmiletü’ş-Şakâ’ik fî-

Hakkı Ehli’l-hakâ’ik adında 8 ciltlik bir zeyil yazmıştır. 24. tabaka olan Sultan I. Mahmud devri vefeyâtından başlayarak 34. tabaka 

olan Sultan II. Abdülhamid devrine kadarki dönemde yaşamış önemli şahısların biyografilerini anlatmıştır. Bu eser henüz tebyiz edi-

lemeden 1896 yılındaki Fındıklı yangınında tamamen yanmış ve müellif hatırlayabildiği kadarıyla sadece 24. tabaka olan Sultan I. 
Mahmud tabakasınının vefeyâtını yeniden yazmıştır. Böylelikle Osman Gazi’den başlayarak Sultan I. Mahmud devrinin sonuna kadar 

Osmanlı Devleti’nde ömür sürmüş kıymetli şahsiyetlerin biyografileri günümüze erişebilmiştir. Eser hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

İsmail Yıldırım, Fındıklılı İsmet’in Tekmiletü’ş-Şakâ’ik fî-Hakkı Ehli’l-hakâ’ik’ı, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Basılmamış Doktora Tezi, Kırıkkale 2018. 
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tabaka olan Sultan III. Ahmed tabakasının sonuna kadar geçen yaklaşık bir asırlık zaman dilimindeki 

şahısları bahis konusu edinen Vekâyi„u‟l-fuzalâ ise bu zeyil zincirinin ele geçen en hacimli ve sahip 

olduğu bazı hususiyetler dolayısıyla da bir biyografi türü olarak addedilebilecek Şakâ‟iklar‟ın da en 

mütekâmil örneğidir. 

 

Vekâyi„u‟l-fuzalâ 

Vekâyi„u‟l-fuzalâ, Edirnekapısı‟ndaki Emir Buharî Dergâhı postnişîni Şeyh Mehmed Şeyhî 

Efendi
483

 tarafından 1718 yılında kaleme alınmaya başlanmış ve yaklaşık 4 yıl sonra 1722 yılında iki 

cilt hâlinde tamamlanarak devrin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa‟ya ithaf edilmiştir.  

Eserin girişinde yazar, Nev„îzâde Atâyî‟nin Hadâ‟iku‟l-hakâ‟ik‟ını
484

 birçok defa okuyarak selef-

lerinin ahvâli hakkında malumat sahibi olduğunu söyleyerek biyografi yazımı sahasında edindiği bilgi 

sayesinde 1042 (1632-33) tarihinden kendi yaşadığı zamana kadar ömür sürmüş bilginler ve mutasav-

vıfların hâl tercümelerini kaleme alma isteği duyduğunu beyan etmiştir. Ayrıca adı geçen zeyilde bu-

lunanların haricinde mevleviyet sahibi kadılardan, Kırım hanlarından, kapdan-ı deryâlardan, Mısır va-

lilerinden ve yeniçeri ağalarından bahsederek her tabaka sonunda elifbâ sırasına uygun bir şekilde şa-

irleri anlatmayı gönlünden geçirdiğini ifade etmiştir. Ancak bilgi birikiminin azlığı, bu isteğine ulaş-

masında gecikmeye sebebiyet vermiştir. Devrindeki hüner sahiplerinden birinin, adı geçen esere zeyil 

yazarak 1106 (1694-95) yılına gelinceye kadarki âlimlerin hayat hikâyelerini kaleme aldığını duydu-

ğunda, kitabı temin ederek incelediğini; eserde anlatılanların sarih olmamasının yanı sıra bahis konus 

edilen zaman diliminde ömür sürmüş kimselerin tamamının hâl tercümesini ihtiva etmediğini, itinasız 

bir şekilde tertip edildiğini, iyi ve kötü eseri tetkik edip ayırmada maharet sahiplerince makbul bu-

lunmadığını görünce, dostlarının da teşvikiyle gönlündeki eski isteğini tamamlamak üzere Nevʻîzâde 

Atâyî‟nin zeylinin son bulduğu 1043 (1633-34) yılından 1130 (1718) senesine kadarki zaman zarfında 

hayat sürmüş âlimler ve şeyhlerin biyografilerini ihtiva eden bir zeyil yazmaya karar verdiği söyle-

miştir.
485

 

Şeyhî‟nin ismini vermeden tenkit ettiği yazar ise Uşşâkîzâde Seyyid İbrahim Hasîb‟dir. Yazar, 

Hasîb‟in Şakâ‟ik Zeyli‟ni
486

 tenkit etmiş olsa da, bu kitaptaki doğru kabul ettiği yerleri aynen iktibas 

etmekten geri kalmamış ve iki cilt hâlinde Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟yı tamamlamıştır. Eser öncelikle 

Nevʻîzâde Atâyî‟nin yarım bıraktığı 17. tabaka olan Sultan IV. Murad devri tabakasının ikmâliyle 

başlar ve sırasıyla 18. tabaka Sultan İbrahim, 19. tabaka Sultan IV. Mehmed, 20. tabaka Sultan II. Sü-

leyman, 21. tabaka Sultan II. Ahmed, 22. tabaka Sultan II. Mustafa ve 23. tabaka olan Sultan III. Ah-

med tabakasının ortalarına ya da bir başka ifadeyle eserin ithaf edildiği Damat İbrahim Paşa‟nın sada-

ret makamına geçtiği 1718 yılına kadar Osmanlı coğrafyası içinde yaşamış ve çeşitli yönleriyle öne 

çıkmış bilgin, sûfî, devlet adamı ve şairlerin biyografilerini ihtiva etmektedir. Şeyhî Mehmed Efendi 

kitabını tamamladıktan sonra da boş durmamış, ömrünün sonuna kadar, yarım kalan 23. tabakanın 

ikmâli için bilgi ve belge toplamaya gayret etmiştir. III. Ahmed‟in 1730‟da Patrona Halil İsyanı ile 

tahttan indirilmesiyle 23. tabaka tamamlanmıştır. Şeyhî Mehmed Efendi‟nin 1731‟de vefat etmesi se-

bebiyle 23. tabaka için topladığı biyografik malzeme müsvedde hâlinde kalmış ve devrin sadrazamı 

Hekimoğlu Ali Paşa‟nın teşviki ve yazarın oğlu Hasan Efendi‟nin gayretiyle Şeyhî‟nin müsveddeleri 

temize çekilmiş; böylelikle 23. tabaka biyografilerinin de yazımı tamamlanmıştır. Tebyiz edilen bu 

kısım da Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın III. cildini teşkil etmektedir. 

                                                           
483 Şeyhî Mehmed Efendi 1668 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Simkeşzâde Hasan Feyzî Efendi’dir. İlk eğitimini babasından ve dev-

rin önde gelen hocalarından Keçeciler İmamı Damadı Hasan Efendi ve Halil Paşazâde İbrahim Efendi’den aldı. 1699’da Ebusaidzâde 

Feyzullah Efendi’nin tezkirecisi oldu. Babasının vefatı üzerine 24 yaşındayken Emir Buharî Dergâhı postnişîni oldu. Ömrünün sonu-
na kadar burada irşâd faaliyetlerinde bulundu. 20 Temmuz 1731’de İstanbul’da vefat etti. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ekinci (2018), age, 

s. 33-39. 
484 Eserin tenkitli neşri için bkz. Suat Donuk (hzl.), Nevîzâde Atâyî, Hadâ’iku’l-hakâ’ik Fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik, Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul 2017. 
485 Ekinci (2018), age, s. 53-54. 
486 Zeylin yeni harfli neşri için bkz. Bkz. Ramazan Ekinci (hzl.), Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb, Zeyl-i Şakâ’ik, Türkiye Yazma Eserler Ku-

rumu Başkanlığı Yay., İstanbul 2017. 
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 Vekâyi„u‟l-fuzalâ kaleme alındığı döneme kadarki Türkçe biyografik eserler arasında bahis ko-

nusu ettiği şahıs sayısı açısından en hacimli Türkçe biyografik eserdir. Toplamda 2078
487

 şahsın bi-

yografisine yer verilen eserdeki biyografilerin tabakalara göre dağılımı şu şekildedir: 

 

Ait Olduğu Tabaka 

Alimler Faslında-

ki ġahısların Sa-

yısı 

Mutasavvuflar Faslın-

daki ġahısların Sayısı 

Devlet Adamları 

Faslındaki ġahısla-

rın Sayısı 

ġairler Faslındaki 

ġahısların Sayısı 

Toplam 

Sayı 

17. Tabaka Sultan 

IV. Murad Devri 

Ġkmali 
75 12 4 22 113 

18. Tabaka Sultan 

Ġbrahim Devri 
73 15 5 29 122 

19. Tabaka Sultan 

IV. Mehmet Devri 
590 81 17 139 827 

20. Tabaka Sultan II. 

Süleyman Devri 
70 7 4 19 100 

21. Tabaka Sultan II. 

Ahmed Devri 
53 12 5 24 94 

22. Tabaka Sultan II. 

Mustafa Devri 
136 23 6 21 186 

23. Tabaka Sultan 

III. Ahmed Devri Ġlk 

Kısmı 
287 43 12 57 399 

23. Tabaka Sultan 

III. Ahmed Devri 

Son Kısmı 
202 15 1 19 237 

Genel Toplam 1486 208 54 330 2078 

Tablo 1: Vekâyi„u‟l-fuzalâ„da Biyografilerin Tabakalara ve Fasıllara Göre Dağılımı 

 

Kendisi de şair ve yazar olan Şeyhî Mehmed Efendi‟nin kaleme aldığı Vekâyi„u‟l-fuzalâ, şair ve 

yazarların biyografileri açısından çok zengin bir eserdir. Çalışmanın baş tarafında da bahsedildiği üzere 

Şeyhî, eserinin her tabakasının sonunda şair biyografilerini elifbâ sırasına göre tertip etmiş ve şiir örnek-

leri sunmuştur. Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere sadece şairler faslında toplam 330 şahsın biyografisi 

yazılmıştır. Sadece bu sayı bile eserin şairler faslının başta Sehî, Garîbî, Rızâ, Yümnî, Seyrekzâde Âsım, 

Mücîb, Esrâr Dede tezkireleri olmak üzere birçok şuarâ tezkiresinden büyük olduğunun delilidir.
488

  

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟da şahıslar, öne çıktıkları özelliklerine göre tasnif edilip biyografileri yazılmıştır. 

Bu sebepten ötürü müderrisler, mutasavvıflar ve devlet adamları kısımlarında hâl tercümeleri yazılıp da 

şiirlerinden örnekler sunulan birçok şahsiyet mevcuttur. Tabakalara ve bu tabakaların alt kısımlarına gö-

re şairlerin dağılımı şöyledir:  

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın Cild-i Evvel‟inin ilk kısmı Sultan IV. Murad devri yani 17. tabakanın 

ikmâlinde (1044-1049) 113 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. Şairler faslında biyografileri yazılan şahıs-

lar şunlardır: 

 Emîr, Bahşî, Pendî, Beyâzî, Beyâzî-i Dîğer, Beyânî, Hüseynî, Hayretî, Haylî Beğ el-Burusevî, 

De‟bî, Deştî, Râmî, Zârî, Şerîfî, Tab„î, Alîmî, Ârifî, Kavlî, Kerîmî, Nâzükî, Nef‟î, Hâşimî. 

                                                           
487 Şuarâ tezkirelerinde ve diğer biyografik eserlerde çoğunlukla bir başlık/nisbe/mahlas altında sadece bir şahsın biyografisi yazılırken 

Şakâ’ik zeyillerinde bir başlık altında bazen birden fazla kişinin biyografisi yazılabilmektedir. Sözgelimi yazar bir kişiyi anlatırken o 
şahsın ecdâdını (babasını, dedesini) veya çocuklarını da ayrıntılı şekilde aynı biyografi başlığı altında zikredebilir. Şeyhî’nin 

Vekâyi‘u’l-fuzalâ’sının yeni harfli neşrinin elde bulunmadığı zamanlarda Vekâyi‘u’l-fuzalâ’dan bahseden yayınlarımızda, eserdeki 

toplam biyografi sayısını sadece biyografi başlıklarını sayarak belirtmiştik. Eserin yeni harfli neşrinden sonra gördük ki bazı biyogra-
filerde birden fazla şahıs bahis konusu edilmiş ve bunların tamamının biyografisi tek başlık altında toplanmış. Bundan dolayı önceki 

yayınlarımızda belirttiğimiz toplam biyografi sayısının yanlış/eksik olduğunu belirtir ve eserdeki biyografisi yazılan kişi sayısını top-

lam 2078 olarak düzeltmek isteriz.  
488 Sehî’nin Heşt-bihişt’inde 241,; Rızâ’nın Tezkire-i Şu‘arâ’sında 266 , Yümnî’nin Tezkire-i Şu‘arâ’sında 29, Âsım’ın Zeyl-i Zübdetü’l-

eş‘âr’ında 123, Mücîb’in Tezkire-i Şu‘arâ’sında 107, Silahdârzâde Mehmed Emîn’in Tezkire-i Şu‘arâ’sında 127, Esrâr Dede’nin 

Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’sinde 212 şairin biyografisi yer almaktadır. 
Haluk İpekten, Mustafa İsen vd., Şair Tezkireleri, Grafiker Yay., Ankara 2002, s. 30, 93, 96, 97, 101, 121, 126. 
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Şairliklerinden ziyade âlimliği, sûfîliği veya devlet adamlığı öne çıktığı için bu bahislerde zikredi-

len şairler şunlardır:  

 Nev„îzâde Atâyî (Atâyî), Ahîzâde Seyyid Mehmed Efendi (Hasîbî), Çeşmî Mehmed Efendi 

(Çeşmî), Allâme Şeyhî Efendi (Şeyhî), Yâverîzâde Kâbilî Efendi (Kâbilî), Nergisîzâde Mehmed Efendi 

(Nergisî), Mantıkî Ahmed Efendi (Mantıkî), Nevâlîzâde Atâullâh Efendi (Atâyî), Kadızâde Şeyh Meh-

med Efendi, Şeyh Sivasî Abdülmecid Efendi (Şeyhî), Sultan IV. Murad (Murâdî). 

Yukarıda ismi ya da mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan sayıya dâhil 

ettiğimizde 17. tabaka olan Sultan IV. Murad tabakasının ikmâli kısmında toplamda 33 şairin hayat 

hikâyesine yer verildiği görülmektedir. Ayrıca bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme 

alan yazarlar
489

 şunlardır: 

 Allâmek Mehmed Efendi, Bustanzâde Yahya Efendi. 

Sultan IV. Murad tabakasının ikmâli kısmında hayat hikâyesi yazılan 113 kişiden 35‟i şair veya ya-

zardır. 

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın Cild-i Evvel‟inin ikinci kısmı 18. tabaka olan Sultan İbrahim (1049-1058) 

devridir. Burada toplamda 122 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. Şairler faslında biyografilerine yer veri-

len şahıslar şunlardır:  

 Edâyî,  Âzerî, Âlî, Ülfetî, Evcî, Bâkî, Habîbî, Re‟fetî, Rezmî, Zekâyî, Sâmî, Sehmî, Şânî, Sabrî, 

Ârifî, Âlî, İlmî, Îdî, Gınâyî, Fütûhî, Fahrî, Fehîm, Kesbî, Kelîmî, Mahvî, Mevcî, Nutkî, Visâlî,  Vehbî. 

Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için âlimler veya meşâyih faslında zikredi-

len şairler şunlardır:  

 Bülbülzâde Abdullah Efendi‟nin oğlu Lutfullah Çelebi (Fikrî), Şeyhülislâm Yahya Efendi 

(Yahyâ), Riyâzî Mehmed Efendi (Riyâzî), Hamdî Mehmed Efendi (Hamdî), Vardarî Şeyhzâde Mehmed 

Efendi, Mutî„î Mehmed Efendi (Mutî„î), Âvârezâde Mustafa Efendi (Selîsî), Yavuzzâde Mustafa Efendi 

(Âlî), İmâm-ı Sultânî Yûsuf Efendi, Hacı Yusufzâde Ahmed Efendi (Zamîrî), Müezzinzâde Şeyh Ah-

med Efendi (Kâni„î), Şârih-i Füsûs Abdî Efendi (Abdî), Şeyh Sabûhî Ahmed Dede (Sabûhî) 

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan sayıya dâhil ettiğimizde 

18. tabaka olan Sultan İbrahim tabakasında toplamda 42 şairin biyografisinin yazıldığı görülmektedir. 

Ayrıca bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme alan yazarlar şunlardır: 

 Çavuşzâde İbrahim Efendi, Tevfîkîzâde Ahmed Efendi, Şârihü‟l-Menâr Abdülhalîm Efendi, 

Acem İshâk Efendi, Şeyh Kiçi Mehemmed Efendi.  

Sultan İbrahim tabakasında biyografisi ele alınan toplam 122 şahıstan 47‟si şair veya yazardır. 

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın Cild-i Evvel‟inin üçüncü kısmı ve en hacimli tabakası olan 19. tabaka, IV. 

Mehmed (1058-1098) devridir. Burada toplamda 827 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. Şairler faslında 

biyografileri ele alınan kişiler şunlardır: 

 Edîb, Bezmî, Bezmî, Pendî, Bahâyî, Behcetî, Tâ‟ib, Cem„î, Cevrî, Hâfız, Harîmî, Hamdî, Hâkî, 

Haylî, Dâ„î, Dâniş, Dânişî, Zâkirî, Zihnî, Resmî, Resmî-i Dîğer, Rızâ, Ragîb, Rif„atî, Zârî, Zühdî, 

Sâmi„î, Sâmî, Sipâhî, Sezâyî, Sa„îdî, Sükkerî, Süleymân Beğ, Sûzî, Siyâmî, Şânî, Şifâyî, Şifâyî-i Dîğer, 

Şefî„î, Şekîbî, Şinâsî, Şehdî, Şehdî-i Dîğer, Şehrî, Şeyhî, Sâ‟ib, Sâdıkî, Sâfî, Subhî, Sadrî, Sıdkî Paşa,  

Tâlib, Tâlib-i Dîğer, Tâli„î, Tâhir, Tab„î, Tab„î-i Dîğer, Tarzî, Tıflî, Tal„atî, Tal„atî-i Dîğer, Tayyibî,  

Ârif, Ârif-i Dîğer, Âsımî, Abdî, Adnî, İzzetî, Uzletî, Ömrî, Ömrî-i Dîğer, Avnî, Avnî-i Dîğer, Avnî-i 

Dîğer, Gâzî Paşa, Gâzî-i Dîğer, Fâriğ, Ferîdûn, Ferîdî, Füzûnî, Fikrî, Fevzî,  Fevzî-i Dîğer, Fehmî, Feyzî, 

Kadrî, Kâtibî, Kâmilî, Kâmî, Güftî, Güftî-i Dîğer, Kelâmî, Kelîm, Gencî, Lafzî, Me‟âlî, Mahvî, Medhî, 

Medîhî, Mezâkî, Mezâkî-i Dîğer, Mestî, Meşrebî, Musâhib Mustafâ Paşa, Mu„în, Münîfî, Meyyâl, Mîrî, 

Meylî, Meylî-i Dîğer, Nâ‟ilî, Nâmî, Nisârî, Nisârî-i Dîğer, Nahlî, Nüzhetî, Neşît, Nasîbî, Nazmî, Nazmî-

i Dîğer, Nazmî-i Dîğer, Nazîrî, Na„tî, Ni„metî, Nûşî, Nüvîdî, Vâsıf, Vecdî, Vücûdî, Vecîhî, Vahdetî, 

Vahîd, Vahyî, Veznî, Va‟dî, Va‟dî-i Dîğer, Hem-demî, Yümnî, Yümnî-i Dîğer.  

                                                           
489 Hem şair hem de yazar olan şahıslar, şairler bahsindeki sayıya dâhil edilmiştir. 
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Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için âlimler, meşâyih veya devlet ricâli fas-

lında zikredilen şairler şunlardır:  

 Yahya Paşazâde Mehmed Efendi (Nutkî), Bahsîzâde Abdülkâdir Efendi (Kâdirî), Baldırzâde 

Şeyh Mehmed Efendi (Selîsî), Erzurumlu İbrahim Efendi (Mülhemî), Okcuzâde Ahmed Efendi (Vak„î), 

Îşî Efendi (Îşî), Sânî İbrahim Efendi (Sânî), Zekâyî Ahmed Efendi (Zekâyî), Şeyhülislâm Bahâyî Meh-

med Efendi (Bahâyî), Bedrî Mehmed Efendi (Bedrî), Uşşâkîzâde Fasîhî Mehmed Efendi (Fasîhî), Ro-

dosî Velî Efendi (Velî), Sadrüddinzâde Feyzullah Efendi (Feyzî), Şeyhzâde Mehmed Sâdık Efendi 

(Sâdık), Şeyhülislâm Hâcezâde Mes„ûd Efendi, Şeyhülislâm Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi (Azîz), 

Acem Mehmed Efendi (Râzî), Nev„îzâde Mahdumu Mehmed Efendi, Atâzâde Mehmed Efendi (Refî„î), 

Kasımzâde Mehmed Sâlih Efendi (Sulhî), Şârih-i Mesnevî Abdullah Efendi (Abdî), Hazinedarzâde Ah-

med Efendi (Nazîrî), Sadrüddinzâde Ruhullah Efendi (Rûhî), Şerhî Mehmed Efendi (Şerhî), Işkî Hasan 

Efendi (Işkî), Ebezâde Mehmed Efendi (İffetî), Şeyhülislâm Ebu Said Efendi (Sa„îd), Recâyî Mustafa 

Efendi (Recâyî), Ünsî Abdüllatif Efendi (Ünsî), Safvetî Mehmed Efendi (Safvetî), Beyânî Ahmed Efen-

di (Beyânî), Bahaüddinzâde Abdülmecid Efendi (Rıfkî), Hâşimîzâde Mehmed Efendi (Yetîmî), 

Bâkîzâde Es‟ad Efendi (Fâ‟izî), İsmetî Mehmed Efendi (İsmetî), Kemâl Efendizâde Ahmed Efendi 

(Ârifî), Emînî Mehmed Efendi (Emînî), Fennî Yusuf Efendi (Fennî), Uzun Abdullah Efendi („Abdî), 

Nazükîzâde Mustafa Efendi (Nâzükî), Riyâzîzâde Abdüllatif Efendi (Lutfî), Sa„dîzâde Abdullah Efendi 

(Fâ‟izî), Sarı Mu„îd Mustafa Efendi, Nedîm Mehmed Efendi (Nedîm), Sofyalı İbrahim Efendi (Şükrî), 

Sâhibü‟t-tesânif Hayrüddin Efendi, Şâmî Yahya Efendi, Ebussuudzâde Mehmed Sâdık Efendi (Sâdık), 

Hasan Efendizâde Mehmed Efendi (Şifâyî), İshâkzâde Zuhûrî Efendi (Zuhûrî), Hekimbaşızâde Mes„ûd 

Efendi (Seyyid), Muhtârî Mustafa Efendi (Muhtârî), Kurd Mahmud Efendi (Fevrî), Kudsîzâde Şeyh 

Mehmed Efendi (Şeyhî), Hanımzâde Mehmed Efendi (Cemâlî), Nâlî Mehmed Efendi (Nâlî), Seyrekzâde 

Mehmed Âsım Efendi („Âsım), Seyyid Hisâlî Efendi (Hisâlî), Salbaşzâde Abdülkadir Efendi (Hibrî), 

Kudsîzâde Emiri Hâşim Efendi (Hâşim), Şeyhülislâm Ali Efendi Biraderi Ebubekir Efendi (Nümâyî), 

Uşşâkîzâde Abdülbâkî Efendi (Bâkî), Pârsâ Mehmed Efendi (Pârsâ), Sebzî Mehmed Efendi (Sebzî), 

Hâbîlzâde Ömer Efendi („Avnî), Mekkî Mehmed Efendi (Emînî), Bâbî Mustafa Efendi, Dersiâm Sâlih 

Efendi (Zihnî), Vişnezâde Mehmed Efendi (İzzetî), Mehmed Reşid Efendi (Reşîd), İmamzâde Mehmed 

Sa„dî Efendi, Abdülkadirzâde Receb Efendi (Kadrî), Edincikli Mehmed Efendi (Şûhî), Gedâyî Ali Efen-

di (Gedâyî), Zekî Ahmed Efendi (Zekî), Zübâb Seyyid Ahmed Efendi (Seyyidî), Bâlîzâde Abdullah 

Efendi (Rif„atî), Nâzik Abdullah Efendi (Nâzik), Es„adzâde Mehmed Sa„îd Efendi (Sa„îd), Şeyh Abdü-

lahad Nûrî Efendi (Nûrî), Mevlevî Şeyh Âdem Dede (Âdem), Mevlevî Şeyhî Ağazâde Efendi, Şeyh 

Mahmud Hulvî Efendi (Hulvî), Şeyh Süleyman Halvetî, Oğlan Şeyhi İbrahim Efendi, Şeyh Hüseyin 

Efendi (Nâcî), Zâkirzâde Abdullah Efendi (Zâkirî), Saçlı İbrahim Efendi (Sıdkî), Şeyh Cennet Efendi 

(Fenâyî), Şeyh Arzî Mehmed Efendi („Arzî), Açıkbaş Şeyh Mahmud Efendi (Resmî), Mevlevî Şeyh Yu-

suf Dede, Gafûrî Şeyh Mahmud Efendi (Gafûrî), Mevlevî Şeyh Neşâtî Ahmed Dede (Neşâtî), Şeyh Ah-

med Kâdirî Efendi (Kâdirî), Şekûrî Şeyh Musa Efendi (Şekûrî), Şemlelizâde Şeyh Ahmed Efendi 

(Rindî), Divitcizâde Şeyh Mehmed Efendi (Tâlib), Kâimî Şeyh Hasan Efendi (Kâimî), Şeyh Sa„îd Efen-

di, Şeyh Himmet Efendi (Himmet), Nefesanbarı Şeyh Osman Efendi.  

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan sayıya dâhil ettiğimizde 

19. tabaka olan Sultan IV. Mehmed tabakasında toplamda 241 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. 

Ayrıca bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen yazarlar şunlardır: 

 Reisületibbâ İsa Efendi, Kürd Abdullah Efendi, Halebî Mehmed Efendi, Fâzıl Monlâ Çelebi, 

Sâhibü‟t-tesânîf Mehmed Sırrîddîn Efendi, Abdurrahman el-Kürdî, Şeyhülislâm Abdürrahîm Efendi, 

Şârihü‟l-Menâr-zâde Ahmed Efendi, Kâtib Çelebi, Muhaşşî Şihâb Efendi, Sarı Abdullah Efendi (Şum-

nulu), Şeyhülislâm Bâlî-zâde Mustafâ Efendi, Tefsîrî Mehmed Efendi, Şeyhî-zâde Abdurrahman Efendi, 

Kec-dehân Dâmâdı Abdullah Efendi, Reisületibbâ Sâlih Efendi, Hüsâmzâde Şeyh Mehmed, Arûzî 

Mehmed Efendi, Kadrî Efendi, Edirneli Ahmed Çelebi, Şeyhülislâm Bolevî Mustafa Efendi, Abdül-

halîm Efendi, Şâmî Abdülbâkî Efendi, Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahyâ Efendi, Çâker Ağazâde Halîl 

Efendi, Sarı Osman Efendi, Dıhkî Mustafa Efendi, Çömez Ahmed Efendi, Sirkezâde İbrahim Efendi, 
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Sâhibü‟t-tesânîf Abdülkâdir el-Bağdâdî, Grebineşî Mustafa Efendi, Şârih-i Mültekâ Celeb Efendi, Şey-

hülislâm Ankaravî Mehmed Efendi, Üstüvânî Şeyh Mehmed Efendi, Şeyh Yakub Efendi, Şeyh Muh-

yîddîn el-Burusevî, Vânî Mehmed Efendi, Karabaş Ali Efendi. 

Sultan IV. Mehmed tabakasında biyografisi ele alınan toplam 827 şahıstan 279‟u şair veya nâsirdir. 

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın Cild-i Sânî‟sinin ilk kısmı olan 20. tabaka Sultan II. Süleyman (1098-1102) 

devridir. Burada toplamda 100 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. Şairler bölümünde hâl tercümesi yazılan 

şahıslar şunlardır: 

 Tâ‟ib, Tecellî, Hâfız, Zikrî, Sükûnî, Selîm Dede, Siyâhî, Şekîb, Şevkî, Şehrî, Subhî, Tâlib, Ârif, 

Aklî, Îdî, Fâ‟iz, Muhlisî, Nikâtî, Vuslatî.  

Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için âlimler veya meşâyih faslında zikredi-

len şairler şunlardır:  

 Şeyhülislâm Ebusa„îdzâde Mehmed Reşid Efendi (Reşîd), Debbâğzâde Sunullah Efendi 

(Sun„î), İsazâde Mehmed Efendi (Azîzî), Eyyûbî Mustafa Efendi (Sürûrî), Hâcibzâde Mehmed Efendi 

(Rev„î), Antakyalı Mustafa Efendi (Remzî), Sirozlu Abdülbaki Efendi (Senâyî), Edirneli İbrahim-i Gül-

şenî, Balat Şeyhi Hasan Efendi‟nin babası Seyyid Abdülhâlık Efendi, Balat Şeyhi Hasan Efendi (Nûrî), 

Simkeşzâde Feyzî Hasan Efendi (Feyzî). 

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan sayıya dâhil ettiğimizde 

20. tabaka olan Sultan II. Süleyman tabakasında toplamda 30 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. 

Ayrıca bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen yazarlar şunlardır: 

Malgaralı Mülâzımı Abdülkâdir Efendi, Coğrâfiyyâcı Ebû Bekr Efendi, İzmirî Süleymân Efendi, 

Kuds Müftîsi Seyyid Abdürrahim Efendi, Reisületibbâ Hayâtîzâde Mustafâ Efendi, Şârih-i Mültekâ 

Seyyid Mehmed Efendi. 

Sultan II. Süleyman tabakasında biyografisi ele alınan toplam 100 şahıstan 36‟sı şair veya nâsirdir. 

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın Cild-i Sânî‟sinin ikinci kısmı olan 21. tabaka Sultan II. Ahmed (1102-1006) 

devridir. Burada toplamda 94 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. Şairler bahsinde hayat hikâyeleri yazılan 

şairler şunlardır: 

 Emnî, Enîs, Hâfız, Hamdî, Râzî, Rüşdî, Reşîd, Şu„ûrî, Şûrî, Şîr, Sıhhatî, Zamîrî, Tayyib, Müver-

rih Abdî Paşa, İzzî, Gınâyî, Fâmî, Fasîhî, Feyzî, Kânî, Mîrî, Nigâhî, Nazîf, Vâsıf. 

Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için ilgili fasıllarda zikredilen şairler şunlar-

dır:  

 Mehmed Abdülkerim Efendi (Cezmî), Hâfızzâde Mehmed Sa„dî Efendi (Sa„dî), Yüsrî Ahmed 

Efendi (Yüsrî), Atbazarî Şeyh Osman Efendi (Fazlî), Şeyh Mehmed Niyâzî-i Mısrî (Niyâzî/ Mısrî), el-

Hâc Evhad Şeyhi Hüseyin Efendi, Bolbolcuzâde Abdülkerîm Efendi (Fethî), Şeyh İsmail Efendizâde 

Şeyh Ahmed Efendi (Ümîdî). 

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan sayıya dâhil ettiğimizde 

21. tabaka olan Sultan II. Ahmed tabakasında toplamda 32 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. Ay-

rıca bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen yazarlar şunlardır: 

 Edrineli Murtaza Efendi, Sakkâk Fındık Mustafâ Efendi, Şeyh Mehmed Sükûnî. 

Sultan II. Ahmed tabakasında biyografisi ele alınan toplam 94 şahıstan 35‟i şair veya nâsirdir. 

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın Cild-i Sânî‟sinin üçüncü kısmı olan 22. tabaka Sultan II. Mustafa (1106-

1114) devridir. Burada toplamda 186 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. Şairler kısmında biyografileri ya-

zılan kişiler şunlardır: 

 Ahmed Efendi, Emnî, Bahrî Paşa, Hüseyn Cân, Hamdî, Resmî, Rüşdî, Reşkî, Sırrî, Şeref, 

Şinâsî, Şehrî, Fethî, Fasîh, Kâtib, Lebîb, Nâzım, Nahvî, Vehbî, Yakîn, Yümnî.  

Şairliklerinden ziyade âlimliği, sûfîliği veya devlet adamlığıyla öne çıktığı için âlimler, meşâyih 

veya devlet ricali faslında zikredilen şairler şunlardır:  

 Sarı Nâ‟ib İsmail Efendi (Na„îm), Nefeszâde Abdurrahman Efendi (Vâlî), Subhî Ahmed Efendi 

(Subhî), Vardarî Şeyhzâde Abdülganî Efendi, Mincel Ahmed Efendi (Nizâmî), Halil Paşazâde İbrahim 

Efendi (Tâ‟ib), Şeyhülislâm Ebu Sa„îdzâde Feyzullah Efendi (Feyzî), Nasûh Ağazâde Hüseyin Efendi 
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(Nasûh), Es„adzâde Kâşif Efendi (Kâşif), Rıfkî Mehmed Efendi (Rıfkî), Cûdî Ahmed Efendi (Cûdî), 

Debbâğzâde Efendi Mahdumu Ahmed Efendi, Hâcezâde Lutfullah Efendi (Lutfî), Emrullah Efendi 

(Emrî), Edirneli Necib Mehmed Efendi (Necîb), Bâkîzâde İsmail Efendi (Remzî), Gavsî Ahmed Dede 

(Gavsî), Eyyûb Şeyhi Yahya Efendi, Şeyh Mehmed Efendi (Nazmî), Şeyh Haydar-ı Nakşbendî (Resâ), 

Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede (Âşık), Şeyh Nakşî İbrahim Efendi (Nakşî), Şeyh Mustafa Efendi 

(Ma‟nevî), Sultan II. Mustafa (İkbâlî), Râmî Mehmed Paşa (Râmî),  

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan sayıya dâhil ettiğimizde 

22. tabaka olan Sultan II. Mustafa tabakasında toplamda 46 şairin hâl tercümesine yer verildiği görül-

mektedir. Ayrıca bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen yazarlar 

şunlardır: 

 Tefsîrîzâde Mehmed Efendi, Nakîbüleşrâf Hâcezâde Osman Efendi, Rodosîzâde Mehmed Emîn 

Efendi, Şeyhülislâm Debbâğzâde Mehmed Efendi, Gergerî Ahmed Efendi, Aksarâyî Şeyh Alî Efendi. 

Sultan II. Mustafa tabakasında biyografisi ele alınan toplam 186 şahıstan 52‟si şair veya nâsirdir. 

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın Cild-i Sânî‟sinin son kısmı olan 23. tabakanın ilk kısmı Sultan III. Ahmed 

devri 1114-1130 yılları arasına tekabül etmektedir. Burada toplamda 399 şahsın hâl tercümesi yazılmış-

tır. Şairler bahsinde biyografileri yazılan şahıslar şunlardır:  

 Ülfetî, Emîn,  Emîn-i Dîğer,  Ânî, Bâhir, Birrî, Belîğ, Tâ‟ib, Tâ‟ib-i Dîğer, Sâkıb, Hâsib, 

Hamdî, Zekâyî,  Zekî, Zihnî, Zihnî-i Dîğer, Râsih, Râgıb, Re‟fetî, Rahmî, Resîm, Zekî, Selîm Giray, 

Şâhî, Şermî, Şefîk, Şühûdî, Sıdkî, Zarîf, Ârif, Âsım, Itrî, Avnî, Fâhir, Fâ‟ik, Ferdî, Fennî, Feyzî, Künhî, 

Ledünnî, Lutfî, Lutfî-i Dîğer, Münîrî, Meylî, Nâbî, Nâsıb, Nâtık, Nâzım, Nâmık, Nazîf, Na„tî, Ni„metî,  

Na„îmâ, Nikâtî, Vâsık, Vâsıf, Yümnî,  

Şairliklerinden ziyade âlimliği, sûfîliği veya devlet adamlığı öne çıktığı için ilgili bahislerde zikre-

dilen şairler şunlardır:  

 Monlâ Ahmedzâde Mehmed Efendi, Tabib Şabân Efendi (Şifâyî), Ahmed Efendi (Devletî), 

Örekezâde Belîğ Mustafa Efendi (Belîğ), Mehmed Efendi (Necîb), Kürdzâde Tâlib Mehmed Efendi 

(Tâlib), İshâk Hâcesi Ahmed Efendi (Ahmed), Bayram Efendi (Îdî), İshâkzâde Ârif Mehmed Efendi 

(Ârifî), Mehmed Efendi (Hâlis), Şeyhülislâm Sadrüddinzâde Sâdık Mehmed Efendi (Sâdık), Abdullah 

Efendi (Mâhir), Mustafa Efendi (La„lî), Nîfî Dâmâdı Ahmed Efendi (Hamdî), Sâ„atî Ahmed Efendi (İf-

fetî), Şabânzâde Mehmed Efendi (Âzim), Bosnalı Alâaddin Efendi (Sâbit), Abdülbâkî Ârif Efendi 

(Ârif), İbrahim Efendi (Vahdî), Mehmed Efendi (Mecdî), Yahya Efendi (Kâmî), Antakyalızâde Abdul-

lah Efendi (Nâ‟il), Mekkîzâde Mehmed Efendi (Tâhir), Abdülhadizâde Feyzullah Efendi (Feyzî), 

Tefsîrîzâde Mehmed Ataullah Efendi (Vak„î), Sivasîzâde Ahmed Efendi (Şemsî), Börekcizâde Mustafa 

Efendi (Fâ‟iz), Karabacakzâde Mustafa Efendi (Mâdih), Abdullah Efendi (Kudsî), Odabaşı Şeyhi Mus-

tafa Efendi (Fenâyî), Tablîzâde Şeyh Ali Efendi (Aklî), Şeyh Abdülhay Efendi, Şeyh Seyyid Mehmed 

Efendi (Sadrî), Şeyh Müstakîm Mehmed Efendi (Müstakîm), Mevlevî Şeyhi Seyyid Mehmed Dede 

(Hasîb), Himmetzâde Şeyh Abdullah Efendi (Abdî), Mevlevî Şeyhi Ahmed Dede (Nâcî), Mevlevî Şeyhi 

Mustafa Dede (Siyâhî), Mevlevî Şeyhi Hasan Efendi (Nazmî), Mevlevî Şeyhi Yûsuf Efendi (Nesîb), 

Şeyh İsa Efendi (Mahvî), Şeyh Hasan Efendi (Kenzî), Şeyh Seyyid Mehmed Efendi (Vahyî), Şeyh 

Mehmed Dede (Sabûrî), Şeyh Mehmed Efendi (Nasûhî) 

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan sayıya dâhil ettiğimizde 

23. tabaka olan Sultan III. Ahmed tabakasının ilk bölümünde toplamda 102 şairin hayat hikâyesine yer 

verilmiş olur. Ayrıca bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen ya-

zarlar şunlardır: 

 Şeyhülislâm Feyzullah Efendi, Fâzıl Kara Halîl Efendi, Kevâkibîzâde Ahmed Efendi, Şeyhü-

lislâm Atâullah Mehmed Efendi, Hayâtîzâde Dâmâdı Tabîb Süleyman Efendi. 

Sultan III. Ahmed tabakasının ilk kısmında biyografisi ele alınan toplam 399 şahıstan 107‟si şair 

veya nâsirdir.  
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Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın Cild-i Sâlis‟i 23. tabakanın ikmâli olan Sultan III. Ahmed devrinin 1130-

1143 yılları arasındaki kısmını ihtiva etmektedir. Burada toplamda 237 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. 

Şairler faslında hayat hikâyesine yer verilen şahıslar şunlardır: 

 Emîrî, Bezmî, Belîğ, Hilmî, Hayrî, Dürrî, Rezmî, Rüşdî, Reşkî, Reşîd, Rahîmî, Sâdık, Sabîh, 

Afîf, Fâ‟iz, Murtazâ, Nazîm, Nigînî, Hâşim. 

Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için âlimler veya meşâyih faslında zikredi-

len şairler şunlardır:  

 Nefeszâde Mehmed Aziz Efendi (Hâzım), Nefeszâde Mehmed Refî„ Efendi (Refî„), Abdül-

kerîmzâde Mehmed Efendi (Refdî), Sâcidî Ali Efendi (Sâcidî), Mehmed Efendi (Füyûzî), Bâbîzâde 

Mehmed Efendi, Osmanzâde Tâ‟ib Ahmed Efendi (Tâ‟ib), Uşşâkîzâde İbrahim Efendi (Hasîb), Edirneli 

Mehmed Efendi (Kâmî), Hâcezâde Mahmud Efendi (Vâkıf), Tosyevîzâde Mehmed Emîn Efendi 

(Sa„dî), Mehmed Efendi (Vâsıf), Şeyhülislâm İsmail Efendi (Na„îm), Es„adzâde Abdürrahim Efendi 

(Fâ‟iz), Seyrekzâde Mehmed Efendi (Câzim), Mehmed Selîm Efendi (Selîm), Abdülkerimzâde Mustafa 

Efendi (İffetî), Uşşâkîzâde Abdullah Efendi (Nesîb), Evliyâzâde Ali Efendi (Fâ‟iz), Hısnımansurîzâde 

Mustafa Efendi (Mücîb), Beyâzîzâde Ahmed Efendi (Mâ‟il), Mehmed Efendi (Şeyhî), Defterdarzâde 

Mehmed Efendi (Feyzî), Mevlevî Şeyhi Salih Dede (Sâhib), Şeyh Abdurrahman Efendi (Refî„â), Mev-

levî Şeyhi Ömer Dede (Şekîb), Mevlevî Şeyhi Halil Dede (Sâlik), Peçevîzâde Şeyh Ahmed Dede (Ârif), 

Mevlevî Şeyhi Mehmed Dede (Şeyhî), Şeyh İsmail Efendi (Hakkî). 

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan sayıya dâhil ettiğimizde 

23. tabaka olan Sultan III. Ahmed tabakasının ikmâli kısmında toplamda 49 şairin hayat hikâyesine yer 

verilmiş olur. Ayrıca bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen ya-

zarlar şunlardır: 

 Hısnımansûrîzâde Ahmed Efendi, Şeyhülislâm Mîrzâ Mustafâ Efendi, Şeyh Seyyid Mehmed 

Murâd Efendi, Şeyh Ali el-Mansûrî, Şeyh Süleyman Efendi. 

Sultan III. Ahmed tabakasının ikmâli kısmında biyografisi ele alınan toplam 237 şahıstan 54‟ü şair 

veya nâsirdir.  

 

Ait Olduğu Tabaka 

Alimler Faslında-

ki ġahısların Sa-

yısı 

Mutasavvuflar Faslın-

daki ġahısların Sayısı 

Devlet Adamları 

Faslındaki ġahısla-

rın Sayısı 

ġairler Faslındaki 

ġahısların Sayısı 

Toplam 

Sayı 

17. Tabaka Sultan 

IV. Murad Devri 

Ġkmali 
8 2 1 22 33 

18. Tabaka Sultan 

Ġbrahim Devri 
10 3 - 29 42 

19. Tabaka Sultan 

IV. Mehmet Devri 
79 23 1 139 242 

20. Tabaka Sultan II. 

Süleyman Devri 
7 4 - 19 30 

21. Tabaka Sultan II. 

Ahmed Devri 
4 4 - 24 32 

22. Tabaka Sultan II. 

Mustafa Devri 
16 7 2 21 46 

23. Tabaka Sultan 

III. Ahmed Devri Ġlk 

Kısmı 
29 16 - 57 102 

23. Tabaka Sultan 

III. Ahmed Devri 

Son Kısmı 
23 7 - 19 49 

Genel Toplam 176 66 4 330 576 

Tablo 1: Vekâyi„u‟l-fuzalâ„da Şairlerin Tabakalara ve Fasıllara Göre Dağılımı 
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Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın tamamında hâl tercümesi yazılmış kişi sayısı toplamda 2078‟dir. Yukarı-

daki verilere göre bunların 576‟sı şairdir. Sadece nâsirliğinden bahsedilen kişi sayısı ise 70‟tir. Genel 

itibariyle bir asırlık zaman diliminde Osmanlı coğrafyasında ömür sürmüş ve eser sahibi olduğu Şeyhî 

Mehmed Efendi tarafından bildirilen kişi sayısı toplamda 646‟dır. Şeyhî Mehmed Efendi‟nin biyogra-

fisini yazıp da şairliği yahut nâsirliğinden haberdar olmadığı şahıslar yukarıdaki sayıya dâhil edildi-

ğinde sonuç daha da yukarılara çıkacaktır.
490

 

Sadece bahis konusu ettiği şair sayısı bakımından değerlendirildiğinde Vekâyi„u‟l-fuzalâ, Os-

manlı sahası Türk edebiyatının en hacimli şuarâ tezkirelerinden içinde 672 şairin anlatıldığı Fatîn Da-

vud‟un Hâtimetü‟l-eş„âr‟ı ve içinde 640 şairin anlatıldığı Kınalızâde Hasan Çelebi‟nin Tezkiretü‟ş-

şu„arâ‟sı hâricindeki bütün tezkirelerden büyüktür.
491

 

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın şuarâ tezkirelerinden eksik olan yanları arasında eserde edebî tenkitin ve 

sosyal hayata dair unsurların neredeyse hiç yer almamasıdır. Ayrıca bahis konusu edilen bütün şahıs-

ların iyi vasıflarla tanıtılması şair ve yazarların ruhî portrelerinin tam anlamıyla öğrenilmesine mâni 

olmaktadır. Burada Şeyhî, selefleri Nev„îzâde Atâyî ve Uşşâkîzâde Hasîb‟in izinde gitmekten imtinâ 

etmiştir. Bunun da sebepleri arasında Şeyhî‟nin bir mutasavvıf oluşu ve İslâmî anlayışta vefat etmiş 

kimselerin olumsuz hasletlerinden bahsedilmemesinde en mühim âmil olan Hz. Peygamber‟in “Ölüle-

rinizi hayırla yâd ediniz”
492

 hadis-i şerîfi etkili olduğu kabul edilebilir. 

Eserin şuarâ tezkirelerinden üstün tarafları arasında ele aldığı her şahsın ölüm tarihini bildirmiş 

olması önde gelmektedir. Ayrıca biyografisi yazılan her şair veya yazarın ilmî, edebî, dinî ayırt et-

meksizin nazım-nesir bilinen bütün eserlerinin belirtilmeye gayret edilmesi, şairlerin birçoğunun 

manzum eserlerinin her birinden ayrı ayrı alıntılar yapılmış olması, eserin şuarâ tezkirelerinden bir 

başka üstün tarafını teşkil etmektedir. Mesela dîvânlarının yanısıra Nev„îzâde Atâyî‟nin Ham-

se‟sindeki bütün eserlerinden; Bosnalı Sâbit‟in Derenâme, Berbernâme, Edhem ü Hümâ‟sından, 

Nâbî‟nin Hayriyye ve Hayrâbâd‟ından, Edirneli Kâmî‟nin Behcetü‟l-feyha, Tuhfetü‟z-zevrâ ve 

Fîrûznâme‟sinden ayrı ayrı alıntılar yapılmıştır.  

Şiir alıntılarında Şeyhî oldukça rahat davranmış, ele aldığı kişi meşhur bir şairse ve dîvânına 

Şeyhî ulaşabildiyse uzun alıntılar yapmıştır. Eserdeki şiir alıntıları 1 beyitten başlar, 262 beyte kadar 

çıkar. Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟daki en fazla şiir örneği Bosnalı Sâbit‟e aittir. 

Şeyhî, şiir alıntılarının çoğunda da doğrudan ele aldığı şairin dîvânını kullanmıştır. Yazarın ya-

rarlandığı bu dîvân nüshaları günümüze erişmemiş olabilir. Bu sebeple Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟da şiirlerin-

den çok fazla alıntı yapılan şairlerin bazı şiirleri, yeni harflerle neşredilmiş dîvânlarında bulunmayabi-

lir. Bu düşünceden hareketle eserdeki ilk şair olan Nev„îzâde Atâyî‟nin Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟daki şiirleri 

ile Nev„îzâde Atâyî Dîvânı‟nın yeni harfli neşri mukayese edilmiş, Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟daki birçok bey-

tin dîvânın yeni harfli neşrinde olmadığı görülmüştür.
493

 Bu durum şiirlerinden örnek sunulan diğer 

                                                           
490 Sadece küçük bir araştırma neticesinde eserde biyografisine yer verildiği hâlde şairliğinden bahsedilmeyen birkaç şahıs şunlardır: 

Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi, Bükâyî Mustafa Efendi, Samtî Mehmed Efendi. 
491 İpekten-İsen, age, s. 65, 145. 
492 “Üzkürû emvâteküm (mevtâküm) bi’l-hayrı”, Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, Kesit Yay., İstanbul 2013, s. 660. 
493 Aşağıdaki beyitler Nev‘îzâde Atâyî Dîvânı’nın yeni harfli neşrinde bulunmamaktadır. Bkz. Saadet Karaköse (hzl.), Nev‘îzâde Atâyî 

Dîvânı, Kültür Bakanlığı e-kitap. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/ Eklenti/55734, nevi-zade-atayi-divanipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 
18.01.2018]  
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***  
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şairler için de söz konusu olabilir. Böylelikle Vekâyi„u‟l-fuzalâ, sadece biyografik bilgiler açısından 

değil, şairlerin dîvânlarında yer almayan şiirleri ihtiva etmesi hasebiyle de öne çıkmaktadır. Eserin 

kıymeti hâiz bir başka tarafı ise dîvân sahibi oldukları bilindiği hâlde, dîvânları günümüze erişmeyen 

birçok şairin dîvânından uzun şiir alıntılarını ihtiva etmesidir. (Meselâ Zehrimârzâde Seyyid Rıza, 

Bursalı İsmâil Belîğ, Bursalı Ahmed Haylî, Tarzî vb.) 

Dikkate değer bir başka ayrıntı ise Şeyhî‟nin, şairlerin dîvânlarının olup olmadığı bilgisini özenli 

bir şekilde belirtmesidir. Hacimli bir şuarâ tezkiresi teşkil edecek kadar fazla şairin biyografisini ese-

rinde bahis konusu eden Şeyhî, çeşitli vesilelerle bu şairlerin dîvân tertip edip etmedikleri hakkında 

bizlere ipuçları sunar. Çoğu zaman iktibas ettiği şiirleri, şairlerin dîvânlarından alıntıladığını ifade 

ederken bazen de dîvânların muhtevalarından (dîvân-ı eş„âr, dîvân-ı ilâhiyyât, dîvân-ı elgâz, dîvân-ı 

metâli, dîvân-ı nu„ût vb.) bahseder. Eserde isimleri anılan dîvânlar şunlardır: 

Dîvân-ı Abdî (Himmet-zâde), Dîvân-ı Elgâz-ı Abdî (Himmet-zâde), Dîvân-ı Metâli„-i Abdî 

(Himmet-zâde), Dîvân-ı Nu„ût-ı Abdî (Himmet-zâde), Dîvân-ı Abdî (Uzun Abdullâh), Dîvân-ı Abdî 

(Müverrih, Paşa), Dîvân-ı Âlî (Hüseyin), Dîvân-ı Allâme Şeyhî, Dîvân-ı Ârif (Bursalı Mehmed Ağa), 

Dîvân-ı Ârif (Abdülbâkî), Dîvân-ı Arzî (Mehmed), Dîvân-ı Âsım (Seyrek-zâde), Dîvân-ı Âsım (Yûsuf), 

Dîvân-ı Âsımî (Mehmed), Dîvân-ı Âşık (Müneccimbaşı), Dîvân-ı Atâyî (Nev„î-zâde), Dîvân-ı Atâyî 

(Nevâlî-zâde), Dîvân-ı Bahâyî (Şeyhülislâm), Dîvân-ı Bâkî (Uşşâkî-zâde), Dîvân-ı Bedrî (Mehmed), 

Dîvân-ı Behcetî (Hüseyin), Dîvân-ı Bezmî (İbrâhîm), Dîvân-ı Birrî, Dîvân-ı Cem„î, Dîvân-ı Cevrî 

(İbrâhîm), Dîvân-ı Cezmî, Dîvân-ı Dürrî-i Yek-çeşm, Dîvân-ı Emînî (Mehmed), Dîvân-ı Emîr-i 

Eyyûbî, Dîvân-ı Evcî (Mehmed), Dîvân-ı Fâ‟iz (Börekci-zâde), Dîvân-ı Fâ‟iz (Es„ad-zâde), Dîvân-ı 

Fâ‟izî Abdullâh (Sa„dî-zâde), Dîvân-ı Fasîh (Ahmed), Dîvân-ı Fasîhî (Mehmed), Dîvân-ı Fehîm (Un-

cu-zâde), Dîvân-ı Fennî (Mehmed), Dîvân-ı Feyzî (Hasan), Dîvân-ı Feyzî (Topkapılı-zâde Mustafâ), 

Dîvân-ı Gavsî, Dîvân-ı Gınâyî, Dîvân-ı Güftî (Alî), Dîvân-ı Hakkî, Dîvân-ı Hasîb (Mehmed), Dîvân-ı 

Hâşimî, Dîvân-ı Haylî (Ahmed, Bursalı), Dîvân-ı Haylî (Ahmed, Kırklarelili), Dîvân-ı Hayrüddîn 

Efendi (Arapça), Dîvân-ı Hâzım, Dîvân-ı Hisâlî, Dîvân-ı İffetî, Dîvân-ı İlâhiyyât-ı Nazmî (Şeyh), 

Dîvân-ı İsmetî (Mehmed), Dîvân-ı İzzetî (Vişne-zâde), Dîvân-ı Kâ‟imî (Hasan), Dîvân-ı Kadrî-i 

Ayntâbî, Dîvân-ı Kâmî (Mehmed), Dîvân-ı Kâşif, Dîvân-ı Kelîm (Patburun-zâde), Dîvân-ı Kelîmî 

Mûsâ, Dîvân-ı Lutfî (Riyâzî-zâde), Dîvân-ı Mâdih, Dîvân-ı Mâhir, Dîvân-ı Mantıkî, Dîvân-ı Mecdî 

(Mehmed), Dîvân-ı Mezâkî (Süleymân), Dîvân-ı Mîrî, Dîvân-ı Murâdî (IV. Murâd), Dîvân-ı Na„îm, 

Dîvân-ı Nâ‟ilî (Mustafâ), Dîvân-ı Nâbî, Dîvân-ı Nâcî, Dîvân-ı Nâmî (Mehmed), Dîvân-ı Nâzım 

(Mehmed), Dîvân-ı Nâzım (Mustafâ), Dîvân-ı Nazîf, Dîvân-ı Nazîm Yahyâ, Dîvân-ı Nu„ût-ı Nazîm 

Yahyâ, Dîvân-ı Nazmî-i Bağdâdî, Dîvân-ı Nazmî (Mehmed, İstanbullu), Dîvân-ı Nazmî (Şeyh Meh-

med, İstanbullu), Dîvân-ı Nâzük (Abdullâh), Dîvân-ı Nâzükî (Mehmed), Dîvân-ı Necîb, Dîvân-ı Nedîm 

(Mehmed), Dîvân-ı Nef„î, Dîvân-ı Neşâtî, Dîvân-ı Nev„î-zâde Mehmed, Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî, Dîvân-

ı Nüvîdî (Mehmed), Dîvân-ı Ömrî-i Âmidî, Dîvân-ı Râgıb, Dîvân-ı Rahîmî, Dîvân-ı Rahmî (Kubûrî-

zâde), Dîvân-ı Râmî (Mehmed), Dîvân-ı Râsih, Dîvân-ı Re‟fetî, Dîvân-ı Refdî, Dîvân-ı Refî„, Dîvân-ı 

Resîm, Dîvân-ı Rezmî (Bahâdır Giray), Dîvân-ı Rıfkî, Dîvân-ı Rızâ (Zehrimâr-zâde), Dîvân-ı Riyâzî, 

Dîvân-ı Rûhî (Sadrüddîn-zâde), Dîvân-ı Rüşdî (Ahmed), Dîvân-ı Rüşdî (Mehmed), Dîvân-ı Sa„dî, 

Dîvân-ı Sa„îdâ, Dîvân-ı Sâbir Pârsâ, Dîvân-ı Sâbit, Dîvân-ı Sabrî (Mehmed), Dîvân-ı Sabûhî (Ahmed 

Dede), Dîvân-ı Saʻdî (Hâfız-zâde), Dîvân-ı Sadrî (Abdülbâkî Efendi), Dîvân-ı Safvetî (Mehmed), 

Dîvân-ı Sâmî (Alaybeyi Yûnus), Dîvân-ı Sâmî (Mustafâ), Dîvân-ı Sâmi„î (Abdü‟l-kerîm), Dîvân-ı Sânî 

(İbrâhîm), Dîvân-ı Sebzî (Mehmed), Dîvân-ı Sehmî (Ahmed), Dîvân-ı Selîm (Mehmed), Dîvân-ı Selîsî 

(Baldır-zâde), Dîvân-ı Sıdkî (Emetu‟llâh Hâtûn), Dîvân-ı Sıdkî (Mustafâ Paşa), Dîvân-ı Sırrî, Dîvân-ı 

Siyâhî (Mustafâ Dede), Dîvân-ı Subhî, Dîvân-ı Sükkerî, Dîvân-ı Şehrî (Alî), Dîvân-ı Şihâb Efendi 

(Muhaşşî), Dîvân-ı Şinâsî, Dîvân-ı Şu„ûrî, Dîvân-ı Tâ‟ib (Mehmed), Dîvân-ı Tal„atî (Hüseyn), Dîvân-ı 

Tâlib, Dîvân-ı Tarzî, Dîvân-ı Tayyibî (İstanbullu Mehmed), Dîvân-ı Tecellî, Dîvân-ı Tıflî (Ahmed), 

                                                                                                                                                                            
***  

Anunla çok kerem ol yâr-ı sîm-endâmdan gördi  
Bakup ‘aks-i ruh-ı yâra mey-i gül-fâmdan gördi 
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Dîvân-ı Vahyî, Dîvân-ı Vak„î, Dîvân-ı Vâkıf, Dîvân-ı Vâsıf, Dîvân-ı Vâsık, Dîvân-ı Vecdî-i Boğuk, 

Dîvân-ı Vecîhî, Dîvân-ı Yahyâ (Şeyhülislâm), Dîvân-ı Zârî (Mustafâ), Dîvân-ı Zuhûrî (İshâk-zâde). 

Şiirlerinde mahlas kullanmayan şairler Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟da özellikle belirtilmiştir. Bunlar ara-

sında Nefesanbarı Osman Efendi, Sultan IV. Mehmed, Edirneli Şeyh İbrahim-i Gülşenî, Seyyid 

Mehmed Efendi (Balat Şeyhi Nûrî Efendi‟nin babası), el-Hac Evhad Şeyhi Hüseyin Efendi, Şeyhü-

lislâm Debbağzâde Mahdûmu Ahmed Yahya Efendi, Monla Ahmedzâde Mehmed Efendi, Şeyh Ab-

dülhay Efendi, Musahib Mustafa Paşa, Vardarî Şeyhzâde Abdülganî Efendi bulunmaktadır.  

Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟da sadece Türkçe şiirler kaleme almış şairlere yer verilmemiştir. Arapça ve 

Farsça şiir yazan kişilerin de şairliklerine temas edilmiş, bunlardan sadece Şeyh Sa„îd Efendi‟nin şiir-

lerinden örnek sunulmuş, diğer şairlerin şiirlerinden alıntı yapılmamıştır. Bu gruptaki şairler arasında 

İmâm-ı Sultanî Yusuf Efendi, Sâhibü‟t-tesânif Hayrüddin Efendi, Şâmî Abdüllatif Efendi, Bâbî Mus-

tafa Efendi, İmamzâde Mehmed Sa„dî Efendi, Bâbîzâde Mehmed Efendi ve Şeyh Sa„îd Efendi yer 

almaktadır. Şairlerin şiirlerinden örnekler sunma bahsinde, Şeyhî Mehmed Efendi‟nin Türkçe şiirleri 

tercih etme hususunda açık bir gayrete sahip olduğu görülmektedir. Selefleri Nev„îzâde Atâyî ve 

Uşşâkîzâde Hasîb‟in aksine Arapça ve Farsça şiirler yerine ele aldığı kişinin Türkçe şiirlerinden örnek 

sunmaya çabalamıştır. Nev„îzâde Atâyî ve Uşşâkîzâde Hasîb‟in zeyillerinde ise bu mevzuda oldukça 

rahat davrandıkları, uzun Arapça-Farsça ibareler ve şiir örnekleri alıntıladıkları görülmektedir.
494

 

 Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟da biyografisine yer verilen 576 şairin sadece ikisi kadındır: Ânî Fâtıma ve 

Sıdkî Emetullâh Hatun.  

Toplamda 7 padişah devrinin anlatıldığı eserde şairlikleri bilinen Sultan IV. Murad (Murâdî), 

Sultan IV. Mehmed ve Sultan II. Mustafa‟nın (İkbâlî) şiirlerine yer verilmiştir. Şairliği bilinen Sultan 

III. Ahmed (Necîb), Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın yazıldığı sırada hayatta olduğundan onun vefatı bahsine ve 

şairliğine eserde temas edilmemiştir.  

 

SONUÇ 

XVIII. asır şair ve yazarlarından olan Şeyhî Mehmed Efendi, kendisine tevârüs eden Şakâ‟iku‟n-

Nu„mâniyye‟nin zeyil zincirini 1630‟lu yıllardan alıp 1730 yılı sonuna kadar getirmekle kalmamış, se-

lefi Nev„îzâde Atâyî‟nin zeyil metodunu genişleterek şair biyografilerinin de bu zincirin bir halkası 

olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Uzun yıllar boyunca şeyhülislâm defterleri, kadı 

ruznâmçeleri ve muhtelif biyografik kaynakları inceleyerek bilgi ve belge toplamış; engin bilgi biri-

kimi, kültürü, dehası ve kabiliyetiyle temin ettiği verileri belli bir metod dâhilinde tasnif ederek top-

lam 2078 şahsın biyografisini yazmıştır. En küçük zanaatkârından devletin başındaki padişaha varın-

caya kadar toplumun her kesiminden bireylerin şiirle iştigal ettiği bir medeniyette yaklaşık bir asırlık 

bir sürede yetişmiş bu 2078 kişinin 576‟sı, ifâ ettikleri mesleklerin dışında şairlikleriyle de tanınmak-

tadır. Şeyhî Mehmed Efendi, bu şairlerin ulaşabildiği bütün eserleri hakkında bilgi vermeye gayret 

etmiş; özellikle dîvânlarını görme imkânı bulduğu şairlerin şiirlerinden uzun altıntılar yapmış, böyle-

likle dîvânları bulunamayan/ele geçmeyen birçok şairin şiirlerinin günümüze erişmesini sağlamıştır. 

Sözgelimi şuarâ tezkiresi yazarları Zehrimârzâde Mehmed Rızâ ve Bursalı İsmail Belîğ, Bursalı Ah-

med Haylî vb. birçok dîvân sahibi şairin dîvânları günümüze ulaşamamıştır. Bu şairlerin şiirlerinin en 

geniş seçkileri sadece Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟da yer almaktadır. Bugün itibariyle nüshası elde bulunmayan 

birçok edebî eserin varlığından bahsetmesi ve onlardan nümûneler sunması Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın 

edebiyat tarihi açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunun bir başka kanıtıdır. Kaleme alındıktan 

sonra birçok tarihî ve edebî esere kaynaklık etmesi ve içinde birçok ilmî eserin yanı sıra şerh, hâşiye, 

talika ve risâlelerden bahsedilmesi Vekâyi„u‟l-fuzalâ‟nın sadece Türk edebiyatı tarihi için değil, İslâm 

bilim tarihi açısından da çok büyük ehemmiyeti hâiz olduğunu göstermektedir.  

 

 

                                                           
494 Bkz. Donuk, age, s. 268-270, 654-655. 

Ekinci (2017), age, s. 541-552. 
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ENVERÎ‟DE TABĠAT NESÎBLERĠ VE GĠRĠZGÂH BEYĠTLERĠ 

BU BAĞLAMDA NEF‟Î‟YE YANSIMALARI 
Sadık Armutlu

 

 

ÖZET 

Kaside, Fars ve Türk Edebiyatı‟nda çok kullanılan bir nazım şeklidir. Kasidenin en seçkin bölü-

mü medhiyedir. Nesîb, kaside başlangıçı olup zengin ve çeşitli konuların ele alındığı bir bölümdür. 

Burada ele alınan konuların çok yönlü olması, nesîbi medhiyeden ayıran önemli bir özelliktir. Bu açı-

dan nesîb, şairin sanat gücünün yansıtıldığı bölüm olarak önem arzeder. Fars Edebiyatı‟nda kasidenin 

en gür seslerinden ve en tanınmış simalarından biri Enverî‟dir (ö. 1187). Kaside sahasında şahsi bir 

üsluba sahip olduğu söylenmiştir. Türk Edebiyatı‟nda kaside denildiğinde de Nef‟î (1635) akla gelir. 

Enverî için söylenenler Nef‟î içinde geçerlidir. Bu çalışmada Enverî‟nin nesîbleri üzerinde duruldu ve 

tabiat nesîbleri öne çıkarıldı. Ayrıca onun güzel olan âşıkane nesîblerine de yer verilerek, Enverî‟nin 

nesîblerinin daha iyi anlaşılması için, en çok işlenen iki konu hakkında bilgi ortaya konulmaya çalışıl-

dı. Sonra Enverî‟nin girizgâh beyitlerine yer verildi ve nesîblerinden girîzgâh beytine nasıl bir geçiş 

yaptığı üzerinde duruldu. Bütün bunlardan sonra Enverî‟nin tabiat nesîblerinin ve girîzgâh beyitlerinin 

Nef‟î‟ye nasıl yansıdığı gösterilmeye çalışıldı. Burada iki şairin ortak konuları ve konu içerisinde yer 

verdikleri edebî kavram ve mefhumların ne şekilde ifade edildiği yönüne gidildi. Ayrıca tabiat nesîb-

lerinin dışında, Enverî ile Nef‟î‟nin ortak işledikleri nesîb konuları da ele alınarak karşılaştırıldı. Bü-

tün bunlar bu çalışmanın konusunu oluşturdu.
495

  

 

1. Kaside ve Nesîb  

Kaside, Arap Edebiyatı‟nda görülen ve sanat değeri yüksek manzumelerin yazıldığı bir nazım 

şeklidir. Kaside, “ niyet etmek, yönelmek, kastetmek, amaca ulaşmak için yapılan gayretler” anlamla-

rında, Arapça „kasada‟ kökünden türetilmiştir (İbn Manzûr, 1388: V/ 3642-3644). Buradaki yönel-

mek, anlamları çeşitli şekillerde yorumlanmakla birlikte, bunu klasik kasidenin yapısıyla ilişkilendiri-

lerek açıklamak daha makul görünüyor. Çünkü kasidenin birinci ve ikinci bölümleri, aslında amaca 

giden bir süreç ve hedefe doğru bir yöneliş niteliği taşıması dolayısıyla bu tarz şiire kaside denmiş 

olması daha uygun görünmektedir (Suzan, 2008: 8). 

Arap şiirinde kaside, uzun bir şiir olup sadece şekle ait özellikleri değil, aynı zamanda belirli ko-

nuların belli bir düzen içinde işlendiği bir edebî tür olarak görülmüştür. Arap şiirinin en eski örnekle-

rinde yüksek sanat eserleri bu tarzda söylenmiştir. Tek kafiyeye dayalı bir nazım şekli olan kaside, 

Arap edebiyatında genellikle 30-120 beyitlik bir şiirdir. Arap şiirinin en mühim tarzı olan klasik kasi-

denin içyapısı, muhteva planı üç aşamalıdır (Çetin, 2011: 60). 

Nesîb/Teşbîb/Gazel Bölümü: Kasideye çoğunlukla kalıntılar üzerinde durup izlerle konuşulması, 

develerin ve göç edilen yerde kalan ateşin, giden dostlara yetişmek üzere hareket eden develerin, göç 

edenlerin ve bilhassa göç edenler arasında bulanan sevgiliye duyulan aşk ve özlemin tasvir edilmesiy-

le başlanması bir özellik idi. Kasidenin ilk bölümü olan bu bölümde sevgiliyle yaşanmış
 
hatıralara yer 

verilir, çöl ve vahalardaki terk edilmiş konak yerleriyle oralarda dağınık vaziyette bulunan isli ocak 

taşları, küller, su kabı, testi kırığı, çadır ve kazık izleri gibi kalıntılar/atlâl, aşk ve özlemle yoğrulmuş 

                                                           
  Dr. Öğretim Üyesi, İnönü Üniversitesi, sadik.armutlu44@gmail.com 
495 Bu makalede, Muhammed Takî Radavî’nin ‚Dîvân-ı Enverî, Şirket-i İlmî ve Ferhengî, C. I-II, Tahran 1372 hş‛ neşri esas 

alındı ve verilen şiir örneklerinde ‚Dîvân‛ olarak kısaltıldı. Örneklerdeki romen rakamı Dîvân’ın cildini, diğer rakam da 

sayfa numarasını gösterir. Nef’î’den verilen örnek beyitler de Metin Akkuş’un ‚Nef’î Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara 

1993‛ neşrinden yararlanıldı, verilen örnekler ‚Nef’î‛ şeklinde gösterildi. 
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duygu seli halinde dile getirilir. Şair bunları hatırlayarak ağlar ve dosylarını da ağlatır, tabiat tasvirleri 

arasında sevgiliden ve onun fiziki güzelliklerinden söz eder (Demirayak, 2009: 114; Yıldırım, 1998: 

23; krş. İbn Kuteybe, 1418: 31-32). 

Rahîl Bölümü: Kasidenin ikinci bölümü olan bu bölümde şair, çölde geçirdiği uzun ve yorucu yol-

culuğu, bu yolculuk esnasında karşılaştığı güçlükleri, bindiği devesini veya atını tasvir eder, betimleme 

becerisini ortaya koymaya çalışır ve tasvir ettiği bineği ile yırtıcı hayvanlar arasında geçen mücadeleyi 

anlatır. Yolculuk esnasında maruz kalınan aşırı sıcaklık, kızgın çöl, susuzluk, sıkıntılar, baştan geçen 

olaylar, içki âlemi, şimşek, yıldırım, fırtına ve sağanaklar gibi tabiat olayları, hayvan otlakları, vahalar, 

avcılarla av köpeklerinin yaban hayvanlarıyla mücadelesi ve bu sırada karşılaşılan tehlikeler kasidenin 

ikinci bölümünde sıklıkla işlenen betimlemelerdir (Demirayak, 2009: 115; Suzan, 2008: 7). 

Maksûd Bölümü: Kasidenin şiir değeri taşıyan zengin kısımları nesib/aşk-kadın ve rahîl/tasvir 

bölümleri olmakla birlikte, bu yollardan geçen şair, kasidesini söylemekteki asıl amacına yani kaside-

sinin ana konusuna ulaşır, kasideye asıl hüviyetini veren konuyu işler (Yıldırım, 1998: 23; Suzan, 

2008: 7; Demirayak, 2009: 115). Bu bölüm, kasidenin yazılış amacını gösterir, kasidenin türünü belir-

ler. Buradaki türler: medih/medhiyye, hicâ/hicviyye, fahr/fahriye, risâ/mersiye, hamâset gibi kaside-

nin en temel konularıdır (İbn Kuteybe, 1418: 31; Dayf, 1426:195-218; Bustânî, 1979: 41-61).  

Bu üç bölüm içerisinde konumuzu ilgilendiren kısım, birinci bölüm olduğu için bunun üzerinde 

biraz durmamız gerekmektedir. Kasidenin birinci bölümünün aşk, kadın ve özlem üzerine örüldüğü 

görülmektedir (İbn Kuteybe, 1418: 31). Bu bölümün edebî kavram olarak adlandırılması önce nesîb 

ve teşbîb olarak benimsenmiş, sonradan bu iki kavrama gazel de eklenmiştir. Konunun iyi anlaşılması 

için bu kavramların iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Nesîb, Arapça bir kelime olup “n-s-b” kökünden gelir ve “fe‟îl” vezninde masdar olarak “şiirde 

sevgiden ve sevgiliden bahsetmek” anlamında (Cevherî, 1337: I/224; Zebîdî, 1307: I/483; İbn 

Manzûr, 1388: I/756), isim olarak da “kasidenin başlarında kadından bahseden kısım” manasında kul-

lanılmıştır (Ezherî, 1384: XIII/l4). Ayrıca nesîb “kadınlara hitaben, aşırı derecede duygu yüklü ve na-

zik bir şeklide şiir söylemek” anlamına da gelir (İbn Manzûr, 1388: VI/4405-4406). 

Şems-Kays-i Râzî (ö. XIII. yüzyılın ortaları) el-Mu‟cem fi Me‟âyîr-i Eş‟âri‟l-Acem adlı eserinde 

nesîb hakkında şunları söyler: “Nesîb: Mahbûn güzelliğini anma, aşkın ve maşûğun hallerinden bah-

setme ve aşığın hâlini ifade etmektedir. Bu isim “ fe‟ele-yef‟ilu” babından “nesebe-yensibu-nesîben” 

gelirse “âşık ve maşukun halleri üzerine gazel söyledi” anlamında, eğer “fe‟ele-yef‟ulu” babından ne-

sebe-yensubu-nisbeten” gelirse “bir şeyi bir şeyin yanına çağırmak” demek olur. Istılahta “âşıkane 

söylenmiş şiir parçaları”nın (her birine) nesîb denir (Şems-i Kays-i Râzî, 1338: 413-15). 

Konuyla ilgili önemli bir kavram da “teşbîb”tir. Teşbîb, “bir kadının güzelliğini şiirle övmek ve 

kasideye onun övgüsüyle başlamak” demektir (Ezherî, 1384: XI/290). “Şairin şiirinde gençlik günle-

rini, kadınlarla yaptığı sohbeti ve onlarla oynadığı oyunları yâd etmesi” de teşbîb olarak ad-

landırılmıştır (Mîrsâdikî 1376: 209). Ayrıca, “şairin hasıhalde bulunduğu bir gazele” (Şems-i Kays-i 

Râzî, 1338: 413) de teşbîb denilmiştir. “Şairin eğlence ve gençlik günlerini yâd etmesi”, “Sevgiliyi 

övüp güzelliklerini anarak onunla ülfet etmek” ve “ kadınları zikretmekle kasideyi süsleyip güzelleş-

tirmek” (Erkan, 2004: 11/1436). “Çocukluk çağını geride bırakıp gençlik çağma yükselen, büyüyen ve 

aşk şiiri söyleyebilecek bir seviyeye gelme”ye de teşbîb denir (İbn Reşîk, 1401: II/127). Teşbîb hak-

kında Celâleddîn-i Humâ‟î şöyle demiştir: Teşbîb, ıstılahta kasidenin başlangıcındaki giriş kısmıdır. 

Şair burada mahbubunun ve hazan mevsiminden, aynı yıldızın, güneşin doğuş ve batışından, dağ, ova, 

deniz gibi manzaralardan bahseder (Humâyî, 1339: 162). 

Gazel kelimesi sözlüklerde hemen hemen aynı manaya gelecek şekilde ve “kadınlarla âşıkâne 

yarenlik etmek” (İbn Manzûr, 1388: XI/492; Ezherî, 1384: VIII/49), “genç erkek ve kızların sevgi ve 

aşk muhtevalı konuşmaları” (Feyyûmî, 1929: II/46), “mahbûbla oynaşmak, gençlik günlerinden, ka-

dın aşkı ve sohbetinden bahsetmek” (Sabûr, 1384: 66), “muaşakada bulunmak” (Hümâyî, 1339: 193), 

“kadınların aşk ve sohbetinden söz etme ve onların vasfını anlatmak” (Şemîsâ, 1375: 11) olarak an-

lamlandırılmıştır. 
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Bu üç edebî terim arasında ince farklılıkların olduğunu belirtenler; şiirde, kadının ve onunla bağ-

lantılı olarak boy, pos, saç, yanak gibi güzellik unsurları yer alıyorsa gazel, fakat dert, gam, üzüntü, 

gussa, tasa, ah, cevr, vuslat, hicran gibi manevi/soyut haller ele alınıp işleniyorsa da nesîb demişlerdir 

( Ferrûh, 1385: 1/49). Nesîb‟in duygu ve hislerden ibaret olduğunu söyleyenler; şairde âşıkane hisler 

uyanmışsa bunu nesîb, uyanan hislerin, duyguların kelimelerle ifade edilmesini de gazel olarak gör-

müşlerdir (Yıldırım, 1998: 61).  

Klasik Arapça sözlüklerde nesîb, teşbîb ve gazel aynı manaya geldikleri için bu üç kelime eşan-

lamlı/müteradif olarak kabul edilmektedir (Cevherî, 1337: l/l51; Fîrûzâbâdî, 1371: 137: I/88; Îbn 

Manzûr, 1388: I/481). Edebiyat araştırmacıları da kasidenin başlangıç kısmı için daha çok nesîb, son-

rada teşbîb kavramını kullanmışlardır. Bu iki kavrama daha sonra muhtevadan dolayı gazeli de kata-

rak, bu üç Kavram arasında bir fark olmadığını belirtmişlerdir (İbn Reşîk, 1401: II/753; Râfi‟î, 2009: 

III/85). Kasidenin başlangıç bölümünde ağırlıklı olarak aşk ve kadından bahsedilmişse farklılıkları 

dikkate almadan ortak konu öne çıkarılmış ve bunun isimlendirilmesinde üç kavram eş anlamlı gö-

rülmüştür (Cebbûrî, 1407: 281). 

Buna göre Arap şiiri üzerinde çalışanlar; nesîb, teşbîb ve gazel kavramının bir birlerinden farklı 

kavramlar olmadığını, üçünün de aynı şeyi ifade ettiğini, birbirleriyle müteradif olduklarını, birbirle-

rinin yerine kullanıldığını, Arap dilinin zenginliğinden dolayı araştırmacıların bu kelimelerden her 

hangi birini, diğerine tercih ederek kullanabileceklerini ifade etmişlerdir (Dehhân, 1981: 12). 

Aynı durum Farsça kaynaklar içinde geçerlidir önemli kaynakların tümü nesîb, teşbîb, gazel ve 

tegazzülü anlam yönüyle bir görmüşler, bu kelimeleri müteradif olarak kabul etmişlerdir (Sabûr, 

1384: 142-145; Şems-i Kays-i Râzî, 1338: 414-415; Fesâyî, 1372: 579-584). Böylece kadından, aşk-

tan, gençlik yıllarından bahsetmek, genç kız ve çocuklarla sohbet etmek, aşığın ve mahbubun halle-

rinden söz etmek, maşuğun güzelliğini ve endamını dillendirmek, maşuğa kavuşma ve ondan ayrıl-

mayı beyan etmek, günlerin verdiği sıkıntı ile ayrılıktan şikâyet, yanma-yakılmanın yaranda, sevgiliye 

duyulan özlem, arzu ve istek, onunla birlikte olma duygusu gibi konular nesib, teşbib, tegazzül ve ga-

zelde ele alınıp işlenmiştir (Sabûr, 1384: 133-148; Fesâyi, 1372: 564-576; Rastgû, 1383: 3-21; 

Mu‟temen, 1355: 250-269; Mîrsâdîkî, 1376: 188-209). 

Ayrıca kadınlar hakkında söylenmiş şiirlere nesîb ve tabiatla bağlantılı söylenmiş her şiire de 

teşbîb diyerek (Mu‟temen, 1355: 13; Mîrsâdikî, 1376: 209) anlam daraltılması; bunlara şarap ve eğ-

lence meclisleri, mevsim, dağ, deniz, ova, bahçe, gül tasvirleri, ayın yıldızın, güneşin doğuşu ve batışı 

v.b. konular (Fesâyî, 1372: 581) ilave edilerek anlam genişlemesi de yapılmıştır. 

 

2. Girîzgâh 

Bu kelime “گُؽیطتي” mastarının geniş zaman gövdesi olan “گُؽیؿ” ile sonek olan “ٍگا” ekinin birleş-

mesiyle oluşan ve “kaçış yeri” anlamına gelen bir kelimedir (Anendırâc, 1365: V/3579). Aslı 

“gürîzgâh” olan bu kelime, hatalı olarak “girîzgâh” şeklinde kullanılmıştır. Edebiyat terimi olarak 

girîzgâh, şairin nesîbten maksûda geçerken söylediği beyite denir (Fesâyî, 1372: 519). Başka bir ifa-

deyle nesîb ile medhiye arasındaki bir beyitir. Farsça belagat kitaplarında “girîzgâh” tabiri kullanıl-

mamıştır. Onun yerine “gürîz” tabiri kullanılmıştır. Fars Edebiyatı‟nda „girîzgâh‟a, “tahallüs/َتطلُّى” 

(Hümâyî, 1373: 110; Temîmdârî, 1379: 181) ya da “زكي ضؽّج/hüsn-i hurûc” adı da verilmektedir 

(Temîmdârî, 1379: 181; Nîkûbaht, 1391: 60). Girîz/girîzgâh, kasidenin vaz geçilmez ve tam bir kaside 

de bulunması gereken bir bölüm olarak kabul edilmektedir (Hümâyî, 1373: 110). 

 

3. Enverî‟nin Kasidelerinde Nesîb Bölümü 

 Nesîb, şairin sanat gücünü sergilediği bir bölümdür. Enverî (ö. 1187) de bu özelliğini kaside 

nesîblerinde göstermiştir. Enverî, kasidelerini süslemek ve kasideye güzel ve parlak bir başlangıç 

yapmak için nesîbe önem vermiş ve başarılı bir girişin oluşumu için tüm yeteneğini sergilemiştir. En-

verî, bir övgü şairi olmasına rağmen medhiyeye verdiği önemi nesîbe de vermiştir. Onun sanatkâr yö-
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nü nesîblerinde bir adım öne çıkmıştır. Zira medhiye gibi zorunlu şiir yazma konumunda olmadığı 

için, nesîblerinde kendini daha özgür görmüş, daha samimi davranmış ve şair ruhunun derinliklerin-

den koparak gelen duygulara nesîblerinde de yer vermiştir (Armutlu, 2019: 97).  

Enverî‟nin kasidelerinin tümünde nesîb yoktur. Ayrıca kaside nazım şekliyle yazılan „tür‟lerde 

nesîb yoktur. Enverî, münâcât kasidesinde nesîbe yer vermediği gibi mersiye türü kasidesinde de 

nesîbe yer vermemiştir. Aynı durum hicviye türündeki kaside için de geçerlidir. Enverî, 205 kaside 

yazmıştır. Bu kasidelerin 50‟sinde nesîb vardır. Enverînin nesîb bölümlerinde beyit sayıları farklılık 

gösterir. En az beyit sayısı 4 (4 adet), 6 (4 adet), 7 (1 adet) ve 9 (1 adet) beyittir. En fazla beyit sayısı 

40 (2 adet) ve 32 (1 adet) beyittir (Armutlu, 2019: 98).  

 Enverî‟nin nesîblerinde konu genişliği görülse de ağırlıklı olarak tabiat, bahar, aşk, âşıkâne 

duygular ve kozmik unsurlar ele alınıp işlenmiştir. Enverî tabiat unsurlarından yararlanarak kaside 

nesîbleri yazmıştır. Bu nesîbler başarılı bir şekilde kasidenin başlarına yerleştirilmiştir. Onun nesîble-

rinde tabiat ve onunla ilintili olarak bahar mevsimi, yaşlanan dünyanın gençleşerek yaşama sevincini 

sunduğu bir zaman dilimidir. Onun gelişiyle dünya yeşillenir ve sanki yeni bir hayat başlıyor gibi 

olur. Bahar mevsimi, yaşama ve mutlu olma zamanıdır. Güllerin revaç gördüğü bir mevsimdir. En-

verî, nesîbleri bahar olan kasidelerinde bahar mevsimini çağrıştıran her unsura yer vererek, mevsimin 

sahip olduğu bütün özellikleri yansıtmıştır. Enverî‟nin nesîblerinde yaşama sevinci baharla öne çıktığı 

gibi içmek, neşelenmek ve mutlu olmak olgusu da hazan mevsiminin işlendiği nesîblerde öne çıkar 

(Armutlu, 2019: 99). Enverî‟nin tabiat tasvirleri, ilerideki bölümde genişce ele alınacaktır.  

Enverî‟nin tabiat tasvirlerinden sonra nesîb bölümünde ele alıp işlediği konulardan birisi de âşı-

kane duygulardır. Enverî, bu tür konuları iki şekilde işlemiştir. Birincisi, klasik Fars şiir geleneğine 

uygun düşmeyen şeklidir. Bu tür konularda sevgilisine hesap soran ve onu yaptığı olumsuz eylemle-

rinden dolayı eleştiren bir söylem geliştirmiştir. İkincisi, geleneğe uygun olarak âşıkâne duyguları dil-

lendirmiş ve sevgilinin güzellik unsurlarını öne çıkarmış, sevgiliye ait özellikler klişe benzetmeler içe-

risinde vermiştir. Sevgiliye ait unsurların yer aldığı ve aşk duygusunun işlendiği bu nesîbler, başarılı 

bir şekilde ele alınıp kasidenin başlangıçına yerleştirilmiştir. Bu konularda ayrıntılı bilgiler ilerideki 

sayfalarda verilecektir. 

Enverî, tabiat ve sevgiliden bahseden nesîblerinin dışında nesîblerinde değişik konulara da yer 

vermiştir. Bunların başında kozmik unsurlar (k. 66, 106, 120, 141, 144) ve felekten yakınma (k. 31, 

120, 138) gelir. Diğer nesîb konuları ise şunlardır: İmâret (k. 28, 29, 43), tehniyet (k. 45, 168), meclis 

(k. 187), iyd ( k. 52, 75), hazan (k. 20, 101). Ayrıca onun nesîblerinde Ramazan Ayı‟nın gelmesi (k. 

126), bayramın gelişiyle devletin ileri gelenlerininin bayramlarını tebrik etme (k. 75, 168), 

mektûb/nâme, arz-ı hâl (k. 82), kendi durumundan bahsetme (k. 12, 13, 15), şikâyetler (k. 18), mem-

duhun döneminde fitne ocaklarının sönmesi (k. 36, 72), memduhun sevgilinin şairin/âşığın evini ziya-

ret etmesi (k. 83, 84), Nevrûz kutlaması (k. 45) gibi konular da yer alır. 

Aşağıdaki nesib bölümü de sevgili ve şarap üzerine olup bu iki unsurun birlikte ele alınması, gele-

neğe oldukça uygundur ve yaşama sevincini, mutluluk tablosunu gösteren güzel kaside başlangıcıdır. 

  نة ّ نوع ّ نکؽ ّ تْی گل ّ تاظ تِاؼ

 هی هعهْق ّ ظؾ ّ ؼّظ ّ ًی ّتْـ ّ کٌاؼ
“Gece, mum, şeker, gül kokusu ve bahar rüzgârı! Şarap, sevgili, def, saz, ney, öpme kuçaklama!” 

(Divân: I/187)   
Enverî, nesîb bölümünü övgüsünü yaptığı memduhun durumuna yani konumuna göre de oluş-

turmuştur. İzzeddîn Tuti Bey‟in sınırsız cömertliğinden medhiye bölümünde bahsederken, kasidesinin 

nesîb bölümünde de cimriliğe yer verir, onu kötüler ve cömertliğin faziletlerinden bahseder: 

 ضؽاب کؽظ تیکثاؼ تطل کهْؼ خْظ

 ًواًع ظؼ صعؾ هکؽهات گُْؽ خْظ
“Cimrilik, cömertlik ülkesini birdenbire harap etti, sedef içinde cömertlik gevherinin yücelikleri 

kalmadı” (Divân: I/146). 
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4. Enverî‟nin Nesîblerine Yansıyan Üslubu 

Kaside şairi olarak tanınan Enverî‟ni kasidelerinde şahsî bir üsluba sahip olduğu tüm edebiyat 

kaynaklarında yer alır. Bu özelliğinin nesîblerine de yansımıştır denilebilir. Aslında Enverî‟nin nesib-

leri üç boyutludur. Birincisinde konu bütünlüğü nesîbin başından sonuna kadar devam eder. Bu tür 

nesîbleri çoktur (k. 1, 5, 9, 34, 40, 66, 67, 69, 77, 78, 79, 80, 120, 141, 177, 191). Bu kaside nesîble-

rinde işlenen konu bütünseldir ve ele alınan nesîb konusunun anlam dünyasına uygundur. Örneğin 

k.1, 77, 34 ve 70. kasidelerde işlenen konu bahar ve baharın anlam dünyasının kapsayan kelimeler, 

benzetmeler ve tasavvurlardır. Yine 9 ve 69. kaside nesîbi âşıkânedir ve nesîbte tamamen bu duygular 

ele alınıp işlenmiştir. Enverî, 62. kasidesinin nesibinde de yaşama sevincinden ve her yeni günün gü-

zellikler getirdiğinden bahseder. Yine 71. Kasidesinin nesîbinde de Hintli bir güzelden ve onun güzel-

lik unsurlarından söz eder. Burada da konu bütünlüğü sağlanmıştır. Anlam kayması yoktur. İkincisi, 

nesîb içerisinde farklı konulara yer vermesidir. Böyle nesîbler de çoktur ve burada nesîbin konusunu 

belirlemede zorluklar yaşanır. Üçüncüsü de nesîb içerisinde “dedim-dedi” şeklinde konuşmalara yer 

verilmesidir. Konu bütünlüğü taşıyan nesîblerle ilgili bilgilere ileriki kısımda yer verildiği için, burada 

bunlardan bahsedilmeyecektir. Diğer iki nesîb üslubundan söz edilecektir.  

Enverî‟nin nesîblerinde farklı konular işlemesi, bir konudan veya duygudan diğerine geçişi as-

lında onun en büyük üslub özelliğidir. Örneğin onun “Der Medh-i Sâhib-Nâsıru‟d-dîn Tâhir” başlıklı 

15. kasidesinde nesîb bölümü vardır. Şair, önce gönlünün kaybolmasından ve işinin belalardan dolayı 

iyi olmadığından bahseder (b. 1). Kalbinin üzüntülü olduğunu ve gönül çalanların mutlu olduğunu 

ifade eder (b.2). Kader ve kazanın bedeninin yıkımında görev aldığını, feleğin tüm gücüyle saldırdığı-

nı söyler (b. 3-4). Dost ve tanıdıkların da azarladıklarından söz eder (b. 5). Bu ve buna benzer duygu-

lar (b. 6, 7, 8, 9) devam eder ve kendi içerisinde birbirleriyle bağlantılıdır ve konudan kopma da yok-

tur. Enverî, birden konudan yani kendi olumsuz duygularından kopar ve konuyu başka bir alana taşır: 

Gülün dalından ve yükseklerde bulunduğundan bahseder (b. 10), “müftî ve hâtib”e geçer, müftîyi 

“şevk-i fitne”ye, hâtibi de “kıssa-i aşk”a benzetir (b.11). Akabinde sözü “maşûk”a getirir ve onu 

“put/büt” olarak vasıflandırır, sonra da yanağının ay ve güneş ile dudağının da bal ve şeker ile uyumlu 

olduğunu belirtir (b.12-13). Daha sonra girizgâh beytine geçer. Enverî bu nesîbinde, “zamandan 

şikâyet, gül ve yaprağı, müfti-hâtib, maşûk” gibi dört ayrı muhtevaya yer vermiştir. 

Enverî‟nin “Der Tehniyyet-i iyd ve Medh-i Nâsıru‟d-dîn Ebû‟l-feth Tâhir” başlıklı 75. kaside-

sinde de durum aynıdır. Şair, önce zamanın önde gelen iki kişisiyle buluşmak için sahraya çıkar (b. 1, 

2). Başında sarhoşluğun verdiği bir baş ağrısı, ruhunda memduhu görme arzusu ve gönlünde sevgili-

nin vefası vardır (b. 3). Sonra bazen üzerine bindiği bazen de atın zayıflığından dolayı yürümek zo-

runda kaldığı, zayıf, sıska, ağır hareket eden atından ve onunla iletişiminden bahseder (b. 4-10). Daha 

sonra konu değişir ve bir talebesinden bahseder (b.11), ardından eve dönüşüne ve birinin ona kapı 

açmasından söz eder (b. 11-15). Kapıyı açan kişiye sarıp kucaklamak ister, bunda da başarılı olamaz 

(16-17). Bunların ardından suskun olan kişi konuşur ve onu bozgunculuğu meslek haline getirip kötü-

lüğün temelini atmakla suçlar (b. 18-20). Söz, gece gündüz şarap içmeye, sarhoş olmaya taşınır (b. 

21-22). Bundan sonra daha önceden kesilen karşılıklı konuşma yeniden başlar. Karşıdaki kişi şaire 

parlak bir kıt‟a vermeyi önerir. Şair de göster bakalım, şiirin vezni ve kafiyesi nasıldır diye cevap ve-

rir (b. 24-26). Nesîb burada biter, girîzgâh beyti konuşur. Yukarıdaki söylemi beyit beyit takip edince, 

konudan konuya atlanıldığı görülür. Kasidenin başlığıyla nesîbin içeriğinin ilk beyitlerin dışında 

uyuşmadığı görülmektedir.  

Enverî‟nin bazı nesibleri var ki, neredeyse her beyitte başka başka konular ele alınmıştır. Örne-

ğin onun Ebu‟l-Hasan İmrânî hakkında söylediği kasidesinin (k. 67) nesîbinde bu özelliği görmemiz 

mümkündür. Şair, birinci beytinde, iki ayrı kavram olan “duyguların genişliği” ve “ hediye verme” 

birlikte ifade edilmiştir. İkinci beyitte, vehminden ve onun dörtnala koşusu ile adımlarının genç ve ih-

tiyarların mabedine ulaşmasından bahseder. Üçüncü beyitte öd ağacının dumanı ve onun gökyüzünü 

parçalamasından söz eder. Dördüncü beyitte, üzüntünün öldüğü ve kötülüğün gönülden silindiği ve 

mutluluğun çoğaldığı düşüncesi öne çıkar. Beşinci beyitte, çölün sıkıntısı ve bu sıkıntının İrem fezası-



 348   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

na kaçtığı, Cehennem‟in kahrının Cennet‟in sınırlarına ulaştığı yer alır. Altıncı beyitte, baharın koku-

sunu alan bülbülün güzel ötüşü ve gülün de bostanın kapısına ulaşınca tazelendiği söylenir. Yedinci 

ve son beyitte övgü ve medih arzusunun yeniden yükseldiği vurgulanır, nesîb de nihayetlenir (Enverî, 

I/151). Görüldüğü gibi her beyit hatta her mısra‟ da değişik ve farklı duygular dillendirilmiştir.  

Enverî‟nin nesîbte yer verdiği üslub özelliğinden biri de “dedim-dedi” tarzıdır. Bu üslubu pek çok 

kasidelerinde görmemize rağmen yoğun olarak onun 2, 13, 69, 71 ve 77. kaside nesîblerinde görürüz. 

Bunlar daha çok karşılıklı konuşmalardan meydana gelir. Bu konuşmalar şair ile memduh, şair ile ara-

kadaşı, şair ile sevgili ve iki varlık arasında geçer. Konuşmaların üslubu da şöyledir; şair ve karşısındaki 

veya tabatta var olan iki unsur karşılıklı konuşur. Bu durum beyitlerde alt alta geçer. Gül ile servinin ko-

nuşması bu üsluba bir örnektir (k. 77). Şair ya da kişi, önce konuşur bu konuşma iki bazen üç beyit içeri-

sinde yer alır, sonra dinleyen konuşur onun da konuşmaları birkaç beyit içerisinde yer alır. Enverî‟nin 

Hindli güzelle konuşması (k. 71) veya şair ile memduh arasındaki konuşma (k. 69) bu üslub şekline gi-

rer. Bu şekilde nesîb biter. Aşağıdaki beyitler, gül ile servinin karşılıklı konuşmalarına örnektir:  

 ظی گل قؽش ّ قِی قؽّ ؼقیعًع تِن

 ظؼ هیاى آهعناى گفت ّ نٌْظی تكیاؼ
 

 گل ُوی گفت تؽا ًیكت تِؽ هي لیوت
 قؽّ هی گفت تؽا ًیكت تِؽ هي همعاؼ

 
 اؾّ طیؽٍ نع ّ گفت کَ ای تی هعٌی گل

 ظم ضْتی ؾًی آضؽ تکعام اقتظاؼ
 

 گْیی آؾاظم ّ تؽ یک لعهی پیْقتَ
 ظعْی ؼلى ًوائی ّ ًعاؼی ؼـتاؼ

 
 قؽّ لؽؾاى نع ّ ؾاى طعٌَ تگل گفت کَ هي

 پای تؽ خاین ّ ُوچْى تْ ًَین ظقت گػاؼ
 

 قالِا تْظم ظؼ تاغ ّ ًعیعم ؼش نِؽ
 ی ظؼ تاؾاؼتْ کَ ظّل آهعی اهؽّؾ نع

 
 گل ظگؽتاؼ تؽ آنفت ّتعّ گفت کَ هي

 ُؽ تیک قال یکی ُفتَ ًواین ظیعاؼ
 

 ًَ پف اؾ یاؾظٍ هَ تْظى هي ظؼ پؽظٍ
 کَ کٌْى ًیؿ تپْنن ؼش ّ تٌهیٌن ؾاؼ

 

“Dün, kırmızı gül, dik ve uzun servi bir araya geldiler. Onların aralarında birçok tartışmalar ol-

du. Gül sürekli (şöyle) dedi: Benim yanımda Senin kıymetin yoktur. Servî dedi: Benim nezdimde de 

senin değerin yoktur. Gül, o laflardan öfkelendi ve (şöyle) dedi: Ey kıymetsiz! Güzel bir soluğa/nefese 

bir kadından başka kim güvenir. Bir ayak üzerine bağlanmış, ben özgürüm sanırsın. Yürüyemiyorsun 

ve dans etme davası güdüyorsun! Servî bu kınamadan dolayı titredi ve güle dedi: Ben, yerimde duru-

yorum ve senin gibi hediye verilmiyorum. Ben ki, bağda olalı yıllar oldu. Şehrin kenarını bile görme-

dim. Sen ki dün geldin bugün pazarda oldun. Gül, yeniden sinirlendi ve ona şöyle dedi: Ben, her bir 
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yılda bir hafta görünüyorum. Ben on bir aydan sonra örtü içinde olmam. Öyle ki şimdi de yüzümü ör-

tüyorum ve inleyerek oturuyorum” (Divan, I/188). 

Enverî‟nin yukarıda verilen ve nesîb üslubunu yansıtanların dışında, başka özellikler barındıran 

unsurlar da vardır. Bunlardan birisi nesîblerinde görülen hayal gücü, derinliği ve güzelliğidir. Bu tür 

hayeller, edebî açıdan son derece başarılı, ince ve akıcı bir özellik arzeder. Enverî‟nin “hayâl-perdâz” 

yönünü gösterir. Aşağıdaki beyitler, “Der Medh-i Nâsıru‟d-dîn Tâhir” başlıklı 13. kasidenin nesîb bö-

lümünün ilk iki beytine aittir. Gecenin çekilip gündüzün kendini göstermesi yani ayın batışı ve güne-

şin doğuşu edebî bir üslupla ifade edilmiştir: 

 چْى ّلت صثر چهن خِاى قیؽ نع ؾ ضْاب

  طٌاب نة ههکیي ۀتگككتَ ؾ ضیو
 

 تٌوْظ ؼّی صْؼت صثر اؾ کؽاى نة
 چْى خْی قین تؽ طؽؾ ًیلگْى قؽاب

“Cihanın gözü, sabah vakti uykudan uyanınca, gece ipinin siyah çadırdan çözülmüş görür. Gü-

müş ırmak, mavi serap yönüne akınca, gecenin sonundan sabahın çehresi yüz gösterdi/ortaya çıktı” 

(Dîvân, I/29). 
Aşağıdaki nesîb bölümünün matla beyti, Sultan Sencer övgüsünün yapıldığı bir kasideye (k. 78) 

aittir. Enverî‟nin hem duygusal içerikli hem de hayalin güzelliğini gösteren örnek beyitlerden birisidir: 

 آب چهون گهت پؽ ضْى ؾاتم ُدؽاى یاؼ

 ُكت تاظ قؽظ هي تؽ ضاک اؾ آى کاـْؼ تاؼ
“Sevgilinin ayrılık ateşinden dolayı gözyaşım kanlı oldu. Ben, toprağa (düşmüşken) serd rüzgâr 

da sevgiliden güzel koku yağdırıyordu” (Dîvân, I/190).  
Enverî‟nin nesîblerinde yer alan şahsi üsluba ait özelliklerinden biri de onun tasvir yeteneğinidir. 

Sadece tabiat nesîblerinde değil tüm nesîblerinde bu özelliği görmekteyiz. Onun tasvirlerinin bir özel-

liği de tasvir ile hayali birleştirmek olmuştur. Belki de üslubunun en önemli özelliği budur diyebiliriz. 

Enverî, birçok kasidesinde bu üslubu sergilemiştir. Onun “Der Medh-i Yekî Ez Emîrân” başlıklı kasi-

desinin nesîb bölümünde (k. 141) bu özelliği görülmektedir. Şair, gece tasviri yaparken, gecenin olu-

şumundaki sergilediği hayal nesîbte kendisini göstermektedir:  

 چْى نوع ؼّؾ ؼّني اؾ ایْاى آقواى

 ًاگَ ظؼ اّـتاظ تعؼیای تیکٌاؼ
 

 ؼّني ؾهیي ّ ـؽق ُْا ؼا ؾ لیؽ ّ ههک
 تِؽ قپِؽ کْژ ؼظا کؽظ ّ طیلكاى

 
 آّؼظ پای هِؽ چْ ظؼ ظاهي ؾهیي
 تگؽـت ظقت هاٍ گؽیثاى آقواى

 
 تؽ طاؼم ـلک چْنَ ؾًگ نع هکاى
 ظؼ ضاک تیؽٍ نع هلک ؼّم ؼا هکاى

“Parlak gündüzün mumu, gökyüzü eyvanından ansızın sahili olmayan denize düşünce; aydınlık, 

yeryüzünü ve havanın üzerini kambur felek için, katran karanlığından taylasana çevirdi. Güneş, yer-

yüzünün eteğine ayağını getirince, ayın eli gökyüzünün yakasını tuttu. Zengi padişah, feleğin damı 

üzerine yerleşince, Rûm ülkesi kara toprağı mekân kıldı” (Dîvân, I/362). 
Enverî‟nin nesîbdeki üslub özelliğinden biri de öyküleme yani tahkiye özelliğine sahip olmasıdır. 

Enverî, tasarladığını veya zihninden geçirdiklerini ya da nesîbte söylemek istediğini anlatma yoluna 

gittiğinde öyküleme özelliği kendisini gösterir. Enverî‟nin bu üslubu, nesîblerinde beyit içerisindeki 
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kısa parçaların birbirine bağlı eylem dizisi şeklinde kendini gösterir. Eylemlerin devam etmesi, sür-

mesi nesîb sonuna kadar devam eder. Başka bir ifade ile Enverî, ifade ettiği duyguları, birbirine bağ-

lantılı olarak ve birbirini takip etmesi yani başından sonuna kadar bir hareketliğin bulunması, olay 

akışkanlığının yer alması şeklinde bir sıra halinde nesîbin sonuna kadar sürer gider. Enverî‟nin birçok 

nesîbleri (k. 13, 69, 71, 75, 83, 97 gibi) öyküleme özelliğine sahiptir diyebiliriz. 

Enverî, 139. kasidesinin nesîbinin ilk beytinde güneşin batımından bahseder ve “akşam namazı 

vakti” olduğunu söyler, “dünya önderinin sarayına hizmet etmek için dışarı çıktık” diyerek olay örgü-

sünü başlatır. Eylemin gerçekleşmesinde ögeler de mevcuttur. Bunu “fil gibi dayanaklı, bulut gibi ha-

reketli eyerlenmiş çok hızlı koşan at ve develer” ile gerçekleştirecektir. Şair burada at ve deveyi öykü-

leme yoluyla bizlere anlatır. Buna göre “nalları hilale benzer, yükleri ağır olmasına rağmen, yorgun-

luk belirtileri de yoktur, uylukları da sağlamdır.” Şair, birbiriyle ilintili olayları öykülemeye devam 

eder: “Ovaları ve dağlık alanları bu at ve develerle geçer”, geçtikleri dağların ve ovaların fiziki özel-

liklerini yansıtan “sazlıklarından, kumullarından, zirvelerinden, barındırdığı hayvanlarından, mağa-

ralarından ve içinde barınan haşeretlerinden, su havzalarından” bahseder. Uzun ve yorucu bir yolcu-

luk, memduhun ayak toprağını öpeceği anın gelmesiyle biter (Dîvân, I/454-55).  

Başka bir ifadeyle öyküleme, güneşin battığı (olay zamanı) bir akşam namazından sonra evden 

dışarı çıkma (olay akışı/olay anlatımı) ile başlar. Eylem, şair ve yanında bulunan kişi ile gerçekleşir 

(olay kahramanları). Bunu “çıktık” (olayın vuku bulduğu zaman) fiilinden anlıyoruz. Olay, iki kişi ile 

başlar, başka varlıklar (at-deve gibi) olaya dâhil edilir. Dağ ve ovaların (olayda mekân) olay içine 

dâhil edilmesiyle olay, geniş mekânlara yayılır. Bu mekânlar, içerisinde barındırdıkları varlıklarla 

(olayda dekoratif unsurlar) öne çıkar. Bu aynı zamanda öykülemede, bir durumdan başka bir duruma 

geçiştir. Bunu sağlayan da olayların gelişimi ve bununla ilintili olarak birbirine bağlanışı ve bunu da 

hareket unsurunun/ögesinin sağlamasıdır. Akşam namazı ile başlayan olay/öyküleme, memduhun sa-

rayına varış ve onun ayak toprağını öpme ile sonuçlanır.  

Enverî‟nin öyküme metodu, yukarıda olduğu gibi nesib başlangıcından nesîb sonuna kadar de-

vam ettiği gibi, nesîbin birkaç beyti içerisinde de gerçekleşir. Örneğin onun 141. kasidesinin nesîbi 19 

beyittir. Bunlar içerisindeki 6 beyit bir öykülemedir ve burada seyahat ettiği yolun tehlikelerle nasıl 

dolu olduğunu öykülenir. Şair, yiğitlerin bile korktuğu bir gecede ve de eşe dosta bir daha kavuşama-

yacağını bilerek göze aldığı bir gecede yola koyulur. Yolun nasıl tehlikelerle dolu olduğunu altı beyit 

içerisinde öyküler ve memduhun nazar muskasına benzettiği övgüsünün koruması sayesinde yolu teh-

likelerinden emin olarak geçer, yolculuğunu bitirir (Dîvân, I/363).  

 

5. Enverî‟nin Kasidelerinde Girîzgâh Beyti 

Girîzgâh, nesîbden medhiye bölümüne geçerken, söylenen bir beyittir. Başka bir ifadeyle nesîb 

ile medhiye arasında basamak görevi yapan daha çok bir beyit olan ve kaside planında yer alan kısım 

veya bir unsurdur. Enverî‟nin kasidelerinin büyük bir kısmında yer alan tegazzül, işlevsel olarak 

nesîbden medhiyeye geçişi sağlar ve nesîbin akışında bitime doğru sözün kaydırılması ile yeni bir sö-

zün başlangıcının işareti olur. Enverî‟nin 205 kasidesinden 50‟sinde girîzgâh beyti vardır. Onun 

girîzgâh beyitleri kasidelerindeki nesîb bölümüyle yakından ilintilidir. Beytin kullanımı daha çok 

nesîbte işlediği konudan seçilmiş ve bu konunun kavramlarından/ıstıhlarından yararlanılarak söylen-

miştir. Nesîb, âşıkane ise girîzgâh beyti, aşk kavramının anlam dünyasından seçilmiş duygulardan ve 

onun kavramlarının kullanımından oluşur. Nesîbte bahara yer vermişse ağaçlar, çiçekler, kuşlar, bağ, 

bahçe, gülşen ve benzeri mefhumlar girîzgâhta da yer alır. Aynı durum felek ve kozmik unsurlar için 

de geçerlidir. Enverî, bu kavram, mefhum ve unsurlar veya nesîbte işlenen konunun formatına göre 

söylenmiş söz ile memduh arasında bir münasebet kurarak girîzgah beyti söyler ve sonra da övgüye 

geçer (Armutlu, 2019: 102). 

Enverî, başarılı girîzgâhlar söylemiştir. Bu başarının altına, nesîbte anlatılan konudan sapmadan 

uygun bir söylem bularak uygun bir geçişle asıl konuya/maksâda geçer. Nesîb konusu baharsa, bahar 

kavramının anlam dünyasını kapsayan tüm ögeler veya bunların sadece bir kısmı adı geçen bölümde 

ele alınır ve değişik tasavvurlar içerisinde yansıtılır. Enverî, çeşitli çiçek ve ağaçlara yer verdiği bir 

nesibinde menekşenin zülfünden, zambağın dilinden, nergisin gözünden bahseder. Sonra söz çınar 
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ağacına gelir. Enverî, ağacın yaprağıyla el arasındaki bağlantıyı güzel bir şekilde kurar, çınar ağacının 

yaprağını, ellerini açarak cihan vezirinin ömrüne dua eden bir insana benzetir ve güzel bir girizgâh 

beyti söyler ve daha sonra asıl konuya/maksûda geçer (Divan I/2),  

Enverî, bazen de nesîbte kendi duygularından bahseder. Sıkıntının öldüğünden gamın gönülden 

silindiğinden dem vurarak, olumsuz duygulardan kurtulduğundan söz eder. Nesîbin akışı bu şekilde 

devam ederken, sözü yavaş yavaş kaydırır ve duygularını, bülbülün bahar kokusunu alınca ötmeye 

başladığına getirir. Ardından duygu değişikliğine geçerek, “övgü ve medih arzusu tekrar yükseldi” di-

yerek, güzel bir girîzgah ile sözü mehiyeye kaydırır (Armutlu, 2019: 103): 

 پؽّاؾ کؽ تاؾ ُْای ثٌا ّ هعذ  
 ّؾ ـّؽ اّ اثؽ تؿهیي ّ ؾهاى ؼقیع 

“Övgü ve sena arzusu yeniden kanatlandı, onun ışıgından zemin ve zamana/yeryüzüne bir belirti, 

alamet ulaştı” (Divân: I/151).  

Enverî, nesîb girişinde feleğin dönüşünden bahseder ve insanların üzerinde bıraktığı olumlu ve 

olumsuz davranışların cevabını arar. Sonra girîzgâh beyti ile bütün bu soruların cevabının feleğin di-

linde olduğunu söylerek, sözü övgüsünü yaptığı kişiye getirir:  

 تؿتاى ظّؼ گؽظّى ظؼ خْاب ُؽ کَ ُكت

  ؼاى عالء العیي هسّوع هی ؼّظغکؽ ظّ
“Var olan her (sorunun) cevabı, feleğin dönüşünün dilindedir. (Aslında cevap), Alâu‟d-dîn Mu-

hammed‟in devrini gösteriyort” (Dîvân, I/149). 
Enverî‟nin girizgâh beyitleri bazen “dedim-dedi” üzerine de kurulmuştur. Fars Edebiyatı‟ında 

sıkça karşımıza çıkan bu durum, onun kaside nesiplerine de yansımıştır. Enverî, sevgilisiyle ve onun 

güzellik unsurları üzerine karşılıklı konuşur. Konuşma, övgüsünü yaptığı memduhun „el‟ine gelir ve 

şair: “Dedi ki: Doğu ve Batı sultanının naibinin eli, hükümdarın izniyle dünyada seçilmiş bir eldir” 

diyerek (k. 69) bu girîzgâh ile medhiyeye girer. Aynı durum başka kasidelerinde de görülür (k. 71). 

Enverî‟nin güzel girizgâh beyitleri bayram tebriklerinde de görülür. Bayramı vesile kılan şair: “Bay-

ram günü kutlamak gerekir” dedikten sonra, “makama çıkmak ve tebrik etmek lazım” (k. 169) diyerek 

girîzgâh beytini söyler, sonra da memduhun övgüsüne geçer (Armutlu, 2019: 103).  

 

6. Enverî‟de Tabiat Nesîbleri  

Enverî, nesîb bölümünden medhiye bölümüne geçerken en çok tabiat unsurundan yararlanmıştır. 

Bunda en büyük etken, nesîbte işlenen konu ile yakından ilişkili olmasıdır. Tarihsel süreçi içerisinde 

kaside nesîblerinde daha çok tabiat tasvirlerine yer verilmesi de etkenlerden biridir. Enverî, ilk kaside-

sinin nesip bölümünde tabiat unsurlarına yer vermiştir. Kaside nesîbinin ilk beyti şöyledir: 

 صثا تكثؿٍ تكیاؼ اقت ظاؼظ ظًیی ؼا

 ًوًَْ گهت خِاى هؽؼؿاؼ عمثی ؼا
“Saba, dünyayı güzelce yeşillendirdi. Dünya, ahiret yeşilliği için örnek oldu” (Dîvân, I/1). 

Enverî, daha sonra rüzgârın esintisinden, toprağın dirilmesinde suyun etkisinden, İsâ‟nın mucize-

lerinden, bahar mevsiminin bulut eteklerine inci sunmasından, bahçedeki kuşlardan, taze fidanlardan, 

menekşeden, gülden, laleden, süsenden, zambağın dilinden, nergisin gözünden bahseder. Daha sonra 

çınar ağacınının yapraklarını, kişileştirme yoluyla övgüsünü yaptığı kişiye dua eden bir insana benze-

tir ve girîzgâh beytine geçer: 

 چٌاؼ پٌدَ گهاظٍ اقت ّ ًی کوؽ تكتَ اقت

 ظعا ّ ضعهت ظقتْؼ ّ صعؼ ظًیی ؼا
 “Çınar, dünyanın vezirine hizmet ve dua için pençe/el açmış ve kemer bağlamıştır” (Dîvân, I/2). 

Enverî‟nin nesîb bölümünde geçen tabiat unsurları ve bu bağlamda oluşmuş kelime terkipler şun-

lardır:  

 گل، عاؼض تٌفهَ، ؾلؿ ،طْتی لْغت ناش، اطفال ًكتؽى، ناش نة، ًین تاغ، تِاؼ، عیكی، هعدؿات کؽظى، ؾًعٍ هؽؼؿاؼ، قثؿٍ، ،صثا
ًؽگف چهن قْقي، ؾتاى اللَ، //sabâ, sebze, mergzâr, zinde kerden, mu‟cizât-ı İsâ, bahâr, bâğ, nîm-şeb, şâh-ı 

nesteren, etfâl-şâh, bulûğ-ı Tûbâ, zülf-i benefşe, ârız-ı gül, lâle, zebân-ı sûsen, çeşm-i nergis.  
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Enverî, İmâdu‟d-dîn Fîrûz Şâh övgüsünü yaptığı 5. kasidesinin giriş kısmında tabiat unsurların-

dan yararlanmıştır. Baharın gelişiyle dünyanın gençleştiğini, cemrenin toprağa düştüğünü, kumrunun 

ağzını açtığını, bülbülün öttüğünü, ceylanın bahçeye misk saçtığını, servinin salındığını, fesleğen çi-

çeğinin rengini, Nisan Rüstem‟inden, jaleden, bâdâmdan, bulut çiçeklerinin goncalarından, lalenin 

mumu tutuşturup yakmasından ve benzeri unsurlardan bahseder. Enverî, tabiat unsurlarına yer verir-

ken onları kişiltirmiş ve onlara bir görev yüklemiştir. Lale, mekânın aydınlatılması için mumu yakıp 

tutuşturmuş, gülden ayrılan bülbül feryad etmiş, ney de şahın düşmanlarının kalbini yaran bahar mev-

siminin bir mızrağı olmuştur. Enverî, bu imgelemeye dayalı ve yukarıdaki duygularla örtüşen güzel 

bir girizgâh beyti söylemiştir: 

 ًی ؼهر تِاؼقت کَ ظؼ هعؽکَ کؽظقت

 اؾ زْى ظل ظنوي نَ لعل قٌاى ؼا
“Ney, savaş alanında temrenin kırmızılığını Şah‟ın düşmanının gönül kanından yapan bahar 

mevsiminin mızrağıdır” (Enverî, I/10). 

Nesîbte geçen tabiat ögeleri ve onlarla ilintili kelime ve terkipler şöyledir: 

 ًیكاى، ؼقتن کٍْ، کتؿ ژالَ، تاظام، ؼّاى، آب ؼیازیي، ؼًگ چوي، ضاک آُْ، ًاـَ، ؼّاى، قؽّ تلثل، گل، ضاهي چوي، تاغ ،خوؽٍ
ًْؼقتَ اللۀ نکْـَ، طفل اتؽ، ًایژۀ اتؽ، ضاصیت //cemre, bâğ-ı çemen, zâmin-i gül, bülbül, serv-i revân, nâfe, hâk-ı 

çemen, reng-i reyâhîn, âb-ı revân, bâdâm, jâle, kitf-i kûh, Rüstem-i Nîsân, hâsiyyet-i ebr, nâyje-i ebr, 

tıfl-ı şukûfe, lâle-i nev-reste.  

Enverî, Ebû‟l-Hasan İmrânî‟nin övgüsü yaptığı kasidenin (k. 34) nesîb kısmında da tabiat unsur-

larına yer vermiştir. Enverî, girişte yaşamadan ve yaşama sevincinden bahseder. Gül pazarından ve 

reyhanın gününden söz eder. Toprağın amberle karışmasından dolayı, rüzgârın eteğinin güzel kokular 

saçtığından dem vurur. Laleyi zümrüt kadehe benzeten şair, sabah rüzgârını da söğüt ağacının hançe-

rini çekmiş olarak tasavvur eder ve gülbahçesinin yüzünün oklarla dolu olduğunu hayal eder. Feleği 

de gülzârdaki kadehlerle savaş yapan biri olarak algılar ve feleğin “hâle/ay çenberi” den siper yaptığı-

nı söyler. Bulutun bitkilere can verici yönünü öne çıkarır. Doğan kuşunun bülbülü avladığını vurgular. 

Sabah rüzgârı, kişileştirme yoluyla Nevrûz Bayramı‟nı kutlayan ve sonra da gülbahçesine misafir olan 

biri olarak algılanır. Bahar ressamı, bahçenin yüzünü süsler ve bahçe, nigâristâna dönüşür. Şair, sonra 

sözü para saçmaya getirir ve para saçmanın zorluğundan, cömertliğin kolaylığından dem vurur, elden, 

rızıktan bahseder ve sözü girazgâh beytine getirir: 

 ؼؾق ۀکؿ ظقتیكت کَ تؽ ًاه

 ًام اّ تا تاتع عٌْاًكت
“Rızık nâmesi üzerindeki el, (öyle) bir eldir ki, onun namı sonsuza kadar ünvandır” (Enverî, 

I/80). 

Enverî‟nin bu nesîbinde yer alan tabiat varlıkları ve onlarla ilintili kelime ve terkipler şu şekilde 

yer alır: 

 صثا، تاظ تاغ، ًْؼّؾ، تٌِیت ًثاتی، ًفف چوي، ،گلؿاؼّی ؼ تیع، ضٌدؽ ناش، اللَ، صثا، هاللات تاظ، ظاهي ؼیساى، ّ گل تاؾاؾ ،تكتاى
اتؽ تِاؼ، ًمال تاغ، چِؽۀ ناش، قاعع //Bostân, bâzâr-ı gül ve reyhân, dâmen-i bâd, mülâkât-ı sabâ, lâle, sâ‟id-i 

şâh, çehre-i bâğ, nakkâş-ı bahâr, ebr. 

Enverî‟nin “Alâ‟u‟d-dîn Mahmûd Horasânî” (k.70) hakkında söylediği kasidenin nesîb bölümü 

tabiat ile ilgilidir. Kasidenin nesîb kısmı şöyle başlar:  

 نثگیؽی ًكین آّؼظ تاؾ ایي خْیثاؼ تاظ 

 اتؽ آغاؼی علن اـؽانت تاؾ اؾ کُْكاؼ
“Sabah rüzgârı, yine nehirden esinti getirdi. Âzâr bulutu tekrar dağlardan bayrak kaldırdı” 

(Dîvân, I/162). 

Bu tabiat nesîbinde şairin imge dünyası şöyle devam eder: Bu rüzgâr, havada uçan ok olup müj-

de götürür. Bulut, kervanda kıymetli yük taşıyan fil gibi salınarak yürür. Çöl toprağı, rüzgârdan daha 

güzel kokar. Dağın taşları, inci taşıyan buluttan daha süslü olur. Toprak, nergis ve zambakdan dolayı 

Tibet ülkesinin kokusuna, bahçenin görüntüsü Kandahar‟ın görüntüsü benzer. Bulut, bir âşık gibi ağ-

lar, Rüzgâr da Mecnûn misali kararsızdır. Bülbül, gülün yüzünden sarhoş, nergisin gözü de sarhoş gi-
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bi pür-humâr. Bahardan dolayı pazarın rengi, güzel yüzlülere/büt-rûyâna benzer. Şarap içenler, dağ-

daki lale, çöldeki gül gibi kızarır, kıpkırmızı olur. Sabahın erken zamanlarında gülün karşısında şarap 

içmek hoş olur, böyle bir ortamda günahlardan tövbe etmek de hoş olmaz. Şair bu duygular içerisinde 

ve bunlarla ilintili olarak en güzel girizgâh örneklerinden birini söyler: 

 تؽ گل قْؼی َهی صاـی زاللكت ّ هثاذ

 ضاصَ اًعؼ هدلف صعؼ خِاى ـطؽ کثاؼ
“Kırmızı gülün yanında saf şarap (içmek) helal ve mübahtır. Özellikle de büyüklerin övüncü ci-

han vezirinin meclisinde” (Dîvân, I/163). 

Şairin nesîbinde yer alan tabiat unsurları ve onlarla ilişkili terkip ve kelimeler şunlardır: 

 عّطاؼ، تْی، ،ٌعُاؼم لًم ًكؽیي، اللَ، تاغ، ؼّی ِتثَّت، ههک قْقي، ًؽگف، ظنت، ضاک کُْكاؼ، آغاؼی، اتؽ تكین، ،تاظ نثگیؽی
 گل تِاؼ، ایام تاظٍ، ضاؼ، ظنت، کٍْ، گلكتاى، ؾاؼ، اللَ ؼّیاى، ُتت تاؾاؼ، ؼًّك ضواؼ، پؽ ًؽگف، چهن گل، چِؽۀ هكت، نیعا، تلثل، تاظ،

صاـی َهی قْؼی، //bâd-ı şeb-girî, nesîm, ebr-i âzârî, kûhsâr, hâk-i deşt, nergis, sûsen, müşk-i Tibbet/Tibet, 

rûy-ı bâğ, lâle, nesrîn, nakş-ı Kandâhâr, bûy, attâr, bâd, bülbül, şeydâ, mest, çehre-i gül, çeşm-i nergis, 

pür-humâr, revnak-ı bâzâr, büt-rûyân, lâlezâr, gülistân, kûh, deşt, hâr, bâde, eyyâm-ı bahâr, gül-i sûrî, 

mey-i sâfî.  

Enverî‟nin en güzel tabiat nesîblerinden birisi de “Emîr Nasru‟d-dîn Kutluğ Şâh” için söylediği 

kasidede (k.77) yer alır. Bu nesîbte, tabiatta bahar mevsiminin gelişiyle birlikte meydana gelen deği-

şiklik ve buna bağlı olarak da yaşama sevinci öne çıkar. Şarap ve sâkî, bu yaşama sevinci ve mutlulu-

ğa katkı yapan etkenlerdir. Kaside nesîbi şöyle başlar: 

 نة ّ نوع ّ نکؽ تْی گل ّ تاظ تِاؼ

ًَی تْـ هی ّ هعهْق ّ ظؾ ّ  ّ کٌاؼ ؼّظ ّ
“Gece, mum, şeker, gül kokusu ve bahar rüzgârı; şarap, maşûk, def, rûd, ney ve öpme kucakla-

ma” (Dîvân, I/187). 

Enverî, kasidesinin nesîb bölümüne, mutlu olmanın ve yaşama sevincinin anahtar kelimelerini 

vererek başlar. Okuyucu, şairin bundan sonra söyleyeceğini de tahmin edebilir. Enverî, gülsuyunun 

saçıldığı bir yeşillik ve bağda sabahın erken vakitlerinde içilen şarabı hayal eder veya gerçekleştirir. 

Bu ortam da bülbüleri ötüşü ve sevgilinin sesinin ne kadar güzel olduğunu görür veya hayaline getirir. 

Enverî, zengin olanların cariyelerinin de güzel olduğunu vurgular ve onunla birlikte olanların gam ve 

düşünce gibi olumsuz duygular taşımasına şaşırır. Şair, ilkbaharın geldiği ve gülzarda tarab vakti ol-

duğunu belirtir. Bu baharın gönüllerde yer eden sabır ve sabatı götürdüğünü söyler, ruh dünyasında 

farklı bir bahar olduğunu bizlere hissettirir, mutluluğun tadını öne çıkarır ve sâkîye seslenir, ondan şa-

rap ister. Böyle bir ortamda ölülerin bile dirilebileceğini tasavvur eder. Şairde bağa gitme arzusu uya-

nır. Tekrar şarabın hazırlanmasını ister ve şarapsız bir bağın olamayacağını dile getirir. Öyle ki, bağın 

güzelliklerini ve ihsanlarını görmek için de bağa sarhoş şekilde gitmenin gereğini ifade eder.  

Bülbül, gülün aşkından dolayı sarhoştur. Bu durumda gül, servi ve yasemen ayık kalmayı kabul 

etmez, sarhoş olmak isterler. İlkbahar sabahında Nevrûz esintisi bostana uğrayınca, gül, gonca halin-

den ve dikenlerin arasından çıkar. Şair, bu duygulardan birden sıyrılır ve başka bir duyguya geçer; 

memduhun elinin kalem ve renk olmaksızın çemenin çevresini nakış ve süslerle doldurduğunu tasav-

vur eder. Ayrıca onu seslenir ve havanın süsleyici yönüne dikkat etmesini ister ve onun gülün üzerin-

deki daireye pergel olmaksızın iki yüz daire çizdiğini söyler, uyarıcılığını tekrar eder. Şair, goncanın, 

ateş üzerinde harlanan mızrağa, söğüt yaprağının paslanmış bir kılıça benzediğini yeniden imge dün-

yasına taşır ve gülü kadeh kırmızısı gibi parlayan ateşe benzetir. Gonca çocuğu, gülün yanak ateşin-

den dolayı terlediğini, bulut annesinin de bu hale üzülüp onun üzerine sürekli gözyaşı yağdırdığını 

söyler. Dün, kırmızı gül ve sehî-servin bir araya geldiğini, aralarında konuşmaların geçtiğini, gülün 

serviye: “Bana göre senin kıymetin yoktur!”i servinin de güle “Bana göre de senin değerin yoktur!” 

dediğini ifade eder ve aralarındaki konuşmayı aktarır. Enverî, gül ile servi arasındaki konuşma doğrul-

tusunda, özellikle de servinin “yerimde durup şehire dahi gitmedim” ifadesinden hareketle kendisini 

gülün yerine koyar, nazire yapar gibi övgüsünü yaptığı memduhun büyüklüğünü ve düzenlediği par-
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lak meclisi anlamak için onun ardı sıra şehire gideceğini söyler, son derece güzel bir girizgâh beyti ile 

konuyu bağlar: 

 قْی نِؽ اؾ پی آى ؼـتن تا ظؼیاتن

 کثاؼ ـطؽ ضك ۀتؿم ضْؼنیع ؾهیي قای
“Büyüklerin övüncü, Hakk‟ın gölgesi (olan) hurşîd-zeminin bezmini idrak etmek için, onun arka-

sından şehire gittim” (Dîvân, I/188). 

Enveri, nesibinde yer verdiği tabiat unsurları ve onlar etrafında şekillene anlam dünyasını oluştu-

ran kelime ve terkipler şöyledir:  

 آّاؾ تلثل، ًالۀ تاغ، صثْزی، اـهاى، گل آب قثؿٍ، کٌاؼ، ّ تْـ ًی، ؼّظ، ظؾ، هعهْق، َهی، تِاؼ، تاظ کل، تْی نَکؽ، نوع، ،نة
 تاظ هكت، َقوي، قؽّ، گل، نیفتَ، تلثل زْؼ، ؼش گلٌاؼ، طْتی، کْثؽ، تْقتاى، گل، قالی، گلؿاؼ، طؽب، ٌُگام ،ِاؼًْت عػاؼ، قین تت

 گل انک، اتؽ، هاظؼ عؽق، ؼٌچَ، طفل تیع، تؽگ اًاؼ، ًاؼ، ظاًۀ ؼٌچَ، نکل ًگاؼ، ّ ًمم چوي، ضاؼ، پیؽاهي تؽگ، صع گل قِؽگَ، ًْؼّؾ،
قؽّ قِی قؽش، //Şeb, şem‟, şeker, bûy-ı gül, bâd-ı bahâr, mey, ma‟şûk, ced, rûd, ney, bûs u kenâr, sebze, 

âb-ı gül-efşân, sabûhî, bâğ, nâle-i bülbül, âvâz-ı büt-i sîm-izâr, nev-bahâr, hengâm-ı tarab, gülzâr, 

sâkî, gül, bûstân, Kevser, Tûbâ, gülnâr, ruh-ı hûr, bülbül-i şîfte, gül, serv, semen, mest, bâd-ı Nevrûz, 

sehergeh, gül-i sad-berg, pîrâhen-i hâr, çemen, nakş u nigâr, şekl-i gonca, dâne-i nâr, enâr, berg-i bîd, 

tıfl-ı gonca, arak, mâder-i ebr, eşk, gül-i surh, sehî-serv. 

Enverî‟ni tabiat nesîblerinden biri de “Sâhib-Nâsıru‟d-dîn Nusret‟ul-İslâm Ebû‟l-Menakıb” hak-

kında yazdığı kaside de (k. 86) yer alır. Kaside, 50 beyittir ve kasidenin nesîb bölümü 13 beyittir. 

Nesîb başlangıçı şöyledir: 

 چْى اؾ ظّؼاى ایي ًیلی ظّائؽ

 ؾهاًَ ظاظ تؽکیة عٌاصؽ
“Zemâne, bu mavi dairelerin dönüşüyle unsurları şekillendirince…” (Dîvân, I/220). 

 Enverî, nesîbine kozmik bilgi vererek girer ve dünyanın dönüşüyle mevsimlerin oluştuğunu söy-

leyer. Yeryüzü yenilendği için gökyüzüne, sonbaharın da nadir de olsa bahar mevsimine benzediğini 

ifade eder. Yapraklarını döken ağacı imge dünyasında yoksul olaral algılar ve tabiat hazinesinden do-

layı zenginleşen bir kişi gibi algılar. Bahçe ona bakanı/seyredeni şaşırtacak bir hâle getirir. Şair, par-

laklıktan yarılmış nâr tanesini, suyun içindeki baş gibi, elma yaprağını gökyüzü, renk renk elmaları da 

gökyüzünde görülen cisimler gibi olarak tasavvur eder. Şairin düşüncesi biraz tefekkür âlemine kayar 

ve mütefekkir kişiyi, ud‟un şekli ve sapı hakkında düşünceye davet eder, aynı şeyi armut ve sapı için 

de düşünür. Fikir cimlastiğine devam eden şair, Boğa Burcu ve Ülker Yıldızı‟nın bir mayadan sadır 

olduğunu düşünür, nergis kadehinin bağdaki şaraptan yapraklarını şarhoş etmediyse, niçin gece sarhoş 

olanlar gibi sallandığını ve baş aşağı durduğunu da sorgular. Enverî, duygularını sonlandırıp girizgâh 

beytine geçmeden önce, daha evvel söylediklerinin devamı niteliğinde, memduhun kendi darb-

hânesinden dalların çemene açık ve gizli altın gönderdiğini söyler ve girizgâh beytine geçer:  

 کَ ُؽ قاعت چوي گْیع کَ ُؽ ناش

 تؽ کؿ ضْاخَ اقت تا ایي تطهم ّ
“Çemen; bu bahşiş ve iyilikle her bir dal, Vezir‟in elidir diye söyler” (Dîvân, I/221).  

Nesîb bölümündeki tabiatı yansıtan veya onun anlam dünyasını tamamlayan kelime, terkip ve bi-

leşik isimler şu şekilde beyitlere yansımıştır: 

 ناش َثْؼ، تؽج ظاُؽ، اخؽام تؽتط، نکل الْاى، قیة قیة، تؽگ آتی، ظل ًاؼ، ظاًۀ طثیعت، گٌح ،هفلفضت ظؼ قپِؽ، ضؿاى، ،ًیلی
چوي نثاًَ، هكتاى تاغ، ًؽگف، خام ناش، پؽّیي، اًگْؼ، ضْنۀ اًگْؼ، //Nîlî, hazân, sipihr, dırâht-ı müflis, genc-i tabi‟at, 

dâne-i nâr, dil-i âbî, berg-i sîb, sîb-i elvân, şekl-i Barbed, ecrâm-ı zâhir, Burc-ı Sevr, Şâh-ı engûr, 

Pervîn, şâh, câm-ı nergis, bâğ, mestân-ı şebâne, çemen.  

Enverî‟nin başka bir tabiat unsurlarına yer verdiği nesîb bölümü de onun 120. kasidesinde yer 

alır. Kasidenin beyit sayısı 65‟tir. Nesîb bölümü 19 beyittir. Kaside “Der Vasf-ı Eflâk u Burûc ve 

Medh-i Nâsıru‟d-dîn b. Muzaffer” başlığını taşır. Başlıktan da anlaşıldığı gibi nesîb, tabiat unsurların-

dan kozmik âlemle ilgili olup gök katmanları ve burclarla ilgilidir. Enverî‟nin nucûm bilgisini gös-

termesi açısından önemlidir. 
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Enverî, nesîb girişinde güneşin batıya doğru çekildiğinden bahseder ve çadıra benzettiği gökyü-

zünde parladığını yani doğduğunu söyler. Şair, bu doğal oluşumu; hayalinde, şafağın ipliklerini çöz-

düğünde gecenin de karanlık perdeleri kenara çekti olarak tasavvur eder. Aynı tasavvur, feleğin beyaz 

tenli güzeller gibi sürmeler çeken perdeye benzetilmesiyle devam eder. Şair ve sevgili bir çatı köşe-

sindede gökyüzündeki hareketliliği şaşkınlık içerisinde seyreder ve gökyüzünü renkli hokkaların üze-

rindeki kimyâ mühürlerine benzetir. Gökyüzü şaire sakin görülür ama bu sakinlik, kendi içerisinde ka-

rasızdır. Buradan itibaren Engin nücûm bilgisini hayal gücüyle birleştiren şair, duygularını burçlar 

üzerinden yansıtır. Bu yansıtma nesîbte şöyle yer alır: Utârit, Zühre‟nin karşısında utangaçlıktan do-

layı kalemlerini kırar, Zühre, mecliste bir elinde Barbed diğer elinde kadeh tutar, Merîh‟in kılıçı, Ak-

reb Burcu‟nun kuyruğunda, Güneş tahtı da Zegâm‟ın başı üzerindedir. Keyvân‟ın kovası kuyuya 

düşmüş, Müşteri Yıldızı da bir balığı tuzaktan kaçırmıştır.  

İkizler, Yay ile beraber hasımlarını def etmek için birbirlerine siper olmuşlar. Oğlak Burcu, Ba-

şak Burcunun meftunu olmuş, Koç Burcu da Behrâm‟ın hançeriyle boğazlanmış. Aslan Burcu, Boğa 

Burcu‟nun arkasından arzusuna ulaşmak için ağzını açmıştır. Yengeç Burcu, Samanyolu ırmağına 

adım atar, gökyüzünün eli Şehâb kalemiyle feleğe rakamlar çeker. Şair, bu noktada sözü kaleme geti-

rir, memduhun özelliğiyle kalemi birleştirir ve mükemmel bir girizgâh beyti söyler:  

 گفتیی کَ کلک ضْاخَ ظؼ ظیْاى

 هلک ؼا هی ظُع لؽاؼ ّ ًظام
“Sanırsın ki, Vezir‟in kalemi Divan‟da mülke/ülkeye karar ve nizam veriyor” (Dîvân, I/304). 

Nesîbte tabiatın doğal bir parçası olan kozmik unsur ve etrafında oluşan ve de onun anlam dün-

yasını yansıtan kelime, tamlama ve bileşik kelimeler şöyle yer alır: 

 هِؽُای اـالک، خٌثم کسل، پؽظۀ چؽش، ظالم، پؽظُای نة، نفك، طٌاب ضیام، هاٍ هاٍ، قپِؽ، ضیوۀ هؽؽب، نام، ،خؽم ضْؼنیع
 َثْؼ، اقع، تِؽام، ضٌچؽ تّؽٍ، گٌعم، َخعی، ،ـَلْ تْأهي، ههتؽی، چاٍ، کیْاى، ظلْ ضؽؼام، قؽ تؽ عمؽب، ظم هؽیص، تیػ ؾُؽٍ، چِؽۀ قیویا،

اثیؽ ظقت نِاب، کلک قؽطاى، تؽاؾّ، // Cirm-i hûrşîd, şâm, magrib, heyme-i sipihr, mâh, mâh-ı hayyâm, tenâb-

ı şafak, şeb, perdehâ-yı zülâm, çerh, perde-i kuhl, cunbiş-i eflâk, mührhâ-yı sîmyâ, çehre-i Zühre, tîğ-i 

Merrîh, dum-ı Akreb, ber-ser-i Zergâm, delv-i Keyvân, çâh, Müşterî, Tev‟emân, Kavs, Cedî, Gen-

dum, Berre, hançer-i Behrâm, Esed, Terâzû, Seretân, kilk-i Şehâb, dest-i esîr. 

Enverî‟nin nesîb bölümünde tabiat bağlamında ve kozmik unsurlara dayalı söylediği bir diğer 

kaside de “Der Medh-i Yekî Emîrân” başlığını taşıyan kasidesidir. Kaside, 37 beyittir. Medhiye bö-

lümü de 19 beyittir. Nesîb bölümünün ilk beyti şöyle başlar: 

 چْى نوع ؼّؾ ؼّني اؾ ایْاى آقواى

 ًاگَ ظؼ اّـتاظ تعؼیای تیکؽاى
“Parlak gündüz mumu, gökyüzü eyvânından ansızın sahili olmayan deryaya düşünce” (Dîvân, 

I/362).  

Enverî, birçok beyitlerde olduğu gibi bu beyitte de doğal bir tabiat olayını, hayal gücüyle birleşti-

rerek, güneşin batışı ve ayın doğuşunu edebî bir söylemle dile getirir. Nesîbe böyle güzel bir hayal 

atmosferiyle başlayan şair, ışığın yeryüzünü karanlıktan çıkarıp beli bükük felek için taylasan örtüsü 

yaptığını ifade ederek hayallerine devam eder. Bu hayal, güneşin ayağını yeryüzünün eteğine getirme-

si ve ayın da elini gökyüzünün yakasına yapıştırması ile devam eder. Şair, Zengi padişahı feleğin 

kubbesinde pusuya yatınca, Rûm ülkesi için kara toprak da mekân oldu diyerek son derece hayâl-

engîz ifadelerine devam eder. Şair, feleğin Kisrâ‟ya ait tacı kıymetli taşlardan yapılan İskender‟in ça-

dırının başına/tepesine koydu diyerek de hayallerini yansıtmaya devam eder. Şair, gökyüzü üzerindeki 

imgelem dünyasına devam eder ve bunları şöyle yansıtır. Zühre, onun kapısında gümüş bir topdur ve 

Akrep burcunun arkasından giden solucana benzer. Behrâm, gözleri kırmızı bir aslan gibi beşinci fe-

lekten parlar. Pervîn Yıldızı, hamle yapan bir atlı gibi rikabını ağırlaştırır, Cevzâ da koşarken dizgin-

lerini daha çabuklaştırır. Bercîs, güzel kokan kâfûr şemâmâsına benzer, Keyvân da benevşe üzerinde-

ki erguvan yaprağı gibidir. 

Dev, efendilerin mızrağından yenilmiş bir düşman gibi Şihâb‟tan kaçmıştır. Gazanfer‟in küçük 

düştüğü, kahramanın ödlek olduğu bir gecede ben, uğurlu fal ile yola koyulduğumda kendi ailemden 
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ümidimi kesmiştim. Yöneldiğim bu yolda cisimlere bozulma, ruhlara ziyan gelir. Bu yolun kumu ak-

rap iğnesi, taşı yılan dışkısı gibidir. Bu yolun suyunda balık, tek değil ancak sürü halinde dolaşabilir. 

Bu yolun dağına melekler, ancak merdivenle çıkabilir. Bu tehlikeli yolun çeşitli zorluklarından bahse-

den Şair, birden hayallerine son verir, nazar muskasına benzettiği övgüsü sayesinde gönlünde hiçbir 

korkuya yer kalmadığını söyler ve girizgâh beytine geçer: 

 ؾاى ظؼ ظلن ًثْظ اثؽ ؾاًکَ ُوچْ زؽؾ

 ؼاًعم ُوی هعیر ضعاًّع تؽ ؾتاى
“Gönlümde o korkulardan iz yoktu. Tıpkı nazar muskası gibi dilimde efendimin övgüsünü güdü-

yorum/söylüyorum” (Dîvân, I/363). 

Nesîbte yer alan kozmik dünya ve onun çevresinde oluşan kelime, terkip ve birleşikler şöyledir: 

 عمؽب، تؽج ؾُؽٍ، کكؽی، تاج گؽظّى، ،کـل طاؼم آقواى، گؽیثاى ؾهیي، ظاهي کْژ، قپِؽ ُْا، لؽق آقواى، ایْاى ،نوع ؼّؾ ؼّني
نِاب کیْاى، تؽخیف، ًعم، تٌات خْؾا، پؽّیي، پٌدویي، ـلک تِؽام، //Şem‟, rûz-ı rûşen, eyvân-ı âsmân, ferk-ı hevâ, si-

pihr-i kûj, dâmen-i zemîn, girîbân-ı âsmân, târem-i felek, gerdûn, tâc-ı Kisrâ, Zühre, burc-ı Akreb, fe-

lek-i pencumin, Pervîn, Cevzâ, benât-ı na‟ş, Bercîs, Keyvân, Şihâb.  

 

7. Enverî‟de âĢıkâne Nesîbler ve Nef‟î‟ye Yansıması  

Enverî‟nin tabiat tasvirlerinden sonra nesîb konusu olarak en çok âşıkane duygulara yer vermiş-

tir. Onun 69, 78, 79, 80, 83, 84, 94, 97 ve 159. kasideleri âşıkânedir. Bu tür nesîbler bir çeşit tegazzül 

olarak da algılanabilir. Çünkü nesîbin konusu sevgili ve onun güzellik unsurları ile şairin sevgiliyle 

olan münasebetinden oluşur. Enverî‟nin 2. kasidesinin nesîbi sevgilidir. Nesîbte işlenen sevgili konu-

su klasik Fars şiirinde işlenen sevgili formatına uygun değildir. Başka bir ifadeyle âşık ve mâşuk iliş-

kisinde yer alan geleneksel söylemler bu nesîbte yer almamıştır. Nesîb, âşığın maşûğa karşı söylediği 

ve gelenekte yer almayan bir olumsuz söylem ve sitemle başlar:  

 ای ظاظٍ تعقت ُدؽ ها ؼا 

 ضْظ ؼقن چٌیي تْظ نوا ؼا
“Ey ayrılığımızı elimize vermiş olan! Sizin kendi âdetiniz böyledir” (Dîvân, I/3),  
Enverî, sevgilisine sitem etmeye devam eder ve sevgilisi hakkında duygularını şöyle ifade eder: 

Onu yalan söylemekle suçlayarak, ona ne zaman doğru olacaksın diye soru yönelterek sorgular. Sev-

gilisinin her an farklı bir hile sergilediğini ve kendisinin vefasına karşılık onun da mükâfat olarak cefa 

verdiğini söyler. Mutluluğu yakalamış olmalarına rağmen, sevgilinin nişane olarak bela verdiğinden 

bahseder. Sevgilisinin vuslat zamanı kaba ve edebsizce davranışlarından söz eder (Dîvân, I/3-4).  

Enverî‟nin nesîb konusu yaptığı âşıkane duygulardan birisi de onun 9. kasidesinde yer alır. 

Nesîbin ilk beyti şöyledir: 

 ای اؾ کوال زكي تْ خؿ ّی ظؼ آـتاب

 آـتاب تؽ نة ۀضطّت کهیعٍ ظائؽ
“Senin mükemmel güzelliğinden (bir) parça güneşte (olmayan!) Ey (güzellik) çizginle güneş üze-

rine gece dairesi çekmiş (olan!) (Dîvân, I/19). 
Nesîbin konusu sevgili ve onun güzellik unsurlarının yüceltilmesidir. Gazel muhtevasında bir 

nesîb oluşturmuş ve güzellik unsurlarını bilinen benzetmelerle ifade ederek onları yüceltmiştir. Öyle 

ki, nesîbte sevilinin yüzü güneştir ve gülbahçesidir. Saçları mis gibi güzel kokuludur. Boyu selvidir. 

Ay gibi de parlaktır. Güzellikte huridir. Yanağındaki ben, güzel olduğu için güneş, bu güzelliği ondan 

talep eder (Dîvân, I/19). Enverî, bu doğrultuda güneş üzerinden girizgâh beytine geçer ve güneşin, 

memduhun sarayının kapısında bir hizmetçi olduğunu söyler: 

 َهلک پؽّؼ ّ صعؼ خِاى کَ ُكتهطعّم 

 ظؼ پیم تاؼگاُم ضعهتگؽ آـتاب
“Güneşin sarayının önünde hizmetçi olduğu; melek huylu efendi ve dünya hükümdarı (olan!)” 

(Dîvân, I/19). 
Enverî‟nin yukarıdaki nesîb konusuna benzer bir diğer nesîb de onun 10. kasidesinde yer alır. Bu 

kasidenin matla beyti şöyledir: 
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 ای اؾ ؼضت ـکٌعٍ قپؽ هاٍ ّ آـتاب

 طعٌَ ؾظٍ خوال تْ تؽ هاٍ ّ آـتاب
“Ey senin yüzünün güzelliğinden dolayı ay ve güneşin teslim olduğu (sevgili!). Ey güzelliğiyle ay 

ve güneşi azarlayan/kıskandıran (sevgili!)” (Dîvân, I/21). 

Enverî, nesîbinde ay ve güneş kavramından hareketle sevgilinin güzelliği üzerinde durur. Onun 

güzelliğiyle ay ve güneşin güzelliğini karşılaştırır, ay ve güneş, güzelliğini senin yüzünden almıştır 

der ve üstünlüğü sevgilinin güzelliğinden yana kullanır. Enverî, bu duyguları sonlandırırken; güzellik-

lerini senin güzelliğinden alan ay ve güneş, hükümdarın meclisinde boy pos gösterir diyerek, güzel bir 

girizgâh beyti söyler:  

 تانٌع تا خوال تْ زاضؽ تْلت لِْ
 ظؼ تؿم نِؽیاؼ تهؽ هاٍ ّ آـتاب

“Ay ve güneş, eğlence zamanı hükümdarın meclisinde bulunarak senin güzelliğinle sevindiler” 

(Dîvân, I/22). 
Enverî, değişik aşk duygusunun yer aldığı bir nesîb de “Der Medh-i Emîr-i Kebîr-i Ziyâu‟d-dîn 

Mevdûd Ahmed Asemi” başlıklı kasidedir (k. 69). Nesîb şöyle başlıyor: “Dün gece sevgili sarhoş ve 

kararsız bir “şekilde kapımdan (içeriye) girdi. İki haftalık ay gibiydi” (Dîvân, I/159). Enverî, daha 

sonra,“güzel ve büklümlü saçlarıyla etrafı kırdı geçirdi, mahmur gözerle herkesi sarhoş etti” der. Ne-

sibin bu iki beyti âşıkâne duygulara oldukça uygundur. Fakat sonraki beyitler tamamen aşk duygunu-

na uygun olmayan bir şekilde devam eder. Çünkü âşık-maşûk oturur ve karşılıklı konuşurlar. (Dîvân, 

I/159-60). Enverî‟nin nesîbinin ilk iki beytinin dışındaki duygular âşıkâne duygulara çok uygun değil-

dir. Herşeyden önce âşık ve maşûğun birlikte oturup hasb-ı hal yapmaları geleneğe uygun değildir. 

Ayrıca maşûğun âşıka bana ilgi göstermedin gibi söylemi de genenek dışıdır. Aşağıdaki beyitte yer 

alan duygular da âşık-maşûk ilişkinde yer almayan hususlardır: 

 هی گفت ّ هی گؽیكت کَ آضؽ چْ ظؼ گػنت

 تی تْ ؾ زّع طالت هي تاؼ اًتظاؼ
 

 هٌّت ضعای ؼا کَ تِن تاؾ یک ًفف
 ظیعاؼ تْظ تاؾ ظگؽهاى ظؼ ایي ظیاؼ

“Sürekli söylüyor ve ağlıyordu. Sonunda vazgeçti. Sensizlik, dayanma sınırını açtığından dolayı 

bana tekrar bekleme (düştü). Tanrı‟ya şükür ki, bir nefes (de olsa) yine beraberiz. Biz, bu diyarda tek-

rar yine kavuştuk ” (Dîvân, I/159). 
Enverî, yukarıdaki beyitten sonra da sevgilisiyle konuşmaya devam eder, sözden söze geçer, şiir 

ve vezinler üzerinde konuşurlar. Sevgili, sarhoş ve perişan halde olmama rağmen şaire/âşığa bana so-

ru sor, der ve şair yani âşık da feleğin dönüşüyle ilgili sorular sorar. Âşık, sözü memduhuna getirir ve 

maşuk da ona bir girizgâh beyti ile cevap verir: 

 گفتا کَ ظقت ًایة قلطاى نؽق ّ ؼؽب

 گؿیعٍ ّ ظقتْؼ نِؽیاؼ آى اؾ خِاى
“Dedi ki, naibin kudreti Doğu ve Batı‟nın güçüdür. O, cihanın seçkinlerinden ve şehriyarın vezi-

ridir” (Dîvân, I/160). 
Enverî‟nin aşk konulu ve gazel tarzında söylediği duygu yüklü nesîblerinden birisi de “Der 

Medh-i Sultân Sencer” başlılkı kasidesinin (k. 78) nesîb bölümünde yer alır. Nesîb, ayrılık üzerine ku-

rulmuştur. Başlangıç beyti şöyledir: 

 آب چهون گهت پؽ ضْى ؾ آتم ُدؽاى یاؼ 
 ُكت تاظ قؽظ هي تؽ ضاک اؾ آى کاـْؼ تاؼ

“Sevgilinin ayrılık ateşinden dolayı gözyaşım kanlı oldu. Ben, toprağa (düşmüşken) serd rüzgâr 

da sevgiliden güzel koku yağdırıyordu” (Dîvân, I/190). 
Nesîbte, ayrılıktan dolayı yaşanan olumsuz duygular yer alır. Buna göre ayrılıktan dolayı âşığın 

gözleri yaşlı, sinesi de ateşle doludur. Enverî, nesipte “rüzgâr”ın süpürücü özelliğini öne çıkarır ve 
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gözyaşını rüzgârın savurup götürdüğünü söyler. Sevgiliye kavuşursa, gönül ateşinin dinmesinden söz 

eder ve onun diyarının toprağından güzel kokular getireceğinden bahseder. Enverî, sözü hükümdarın 

ayağından çıkan toza getirir ve rüzgârın getireceği bu toz sayesinde gözyaşının ve gönül ateşinin sö-

neceğini söyler, güzel bir girizgâh beyti oluşturur: 

 آب چهن ّ آتم ظل ؼا ًعاؼم ُیچ ظـع

 خؿ ًكین تاظ هعذ ّ ضاک پای نِؽیاؼ
“Hükümdarın ayak toprağının ve övgüsünün esintisinden başka, gözyaşımı ve gönül ateşimi def 

edecek hiçbir şeye sahip değilim” (Dîvân, I/190). 

Enverî‟nin nesîb konusu âşıkâne olan kasidelerinden biri de 79. Kasidedir. Nesîb konusu ayrılık 

üzerinedir ve ayrılığın olumsuz etkilerine yer verilmiştir. Nesîb, şöyle başlar: 

  ُدؽ آى تت عیاؼظّل ظؼ 

 تا تؽّؾم ًثْظ ضْاب ّ لؽاؼ
“O ayyar sevgilinin ayrılığında, gece(den) gündüze kadar ne uyudum ne de huzur buldum” 

(Dîvân, I/192). 

Enverî, duygularını şöyle ifade eder: O, bütün gününü inlemelerle, ay ve Zühre ile geçirir. Kimse 

onunla yakınlık kurmaz ve derdine ortak olmaz. Yanağı lale gibi kırmızıya dönüşür. Gözyaşı sel olup 

akar. Kalbi ve sinesi dertten dolayı parçalanmış nara benzer. Nefesi soğuk, sinesi yanıp tutuşmaktadır. 

Felekten şikâyette bulunur ve ondan üzerinden elini çekmesini ister. Sıkıntı bedenini yıpratır, dertler 

ruhunu alacak boyuta ulaşır. Sıkıntının ne zaman biteceği belli değildir ve bir an önce bu olumsuzluk-

lardan kurtulmak ister. Sevgili, bu sıkıntılı anda “Ey Enverî, inlem, feryat etme” diyerek imdadına ye-

tişir ve Tanrı‟nın onu gam yükünden kurtaracağını da söyler (Dîvân, I/192). Enverî, sevgilinin son sö-

zü doğrultusunda konuyla ilgili güzel bir beyit söyler ve girizgâha geçer: 

 تتْ آّؼظ قعع گؽظّى ؼّی 

 ؼّی ؾی ظؼگَ ضعاًّع آؼ
“Feleğin uğuru sana yöneldi. Yaşamın yüzü her zaman sultanın sarayıdır” (Dîvân, I/193). 
Enverî, nesîblerinde âşıkâne konulardan en çok ayrılık, gam ve üzüntüye yer vermiştir. Bu duy-

guları bazen tek olarak bazen de karışık olarak işlemiştir. Buna benzer duygulardan birine de 80. kasi-

desinin nesîbinde yer vermiştir. Enverî, nesîbine güzel bir imge ile başlar, gamla gecen bir gecenin 

uzunluğundan ve bitmez tükenmezliğinden bahseder ve gamdan dolayı sabahın ve seherin ortaya 

çıkmadığını söyler: 

 نثی گػانتَ ام ظّل ظؼ ؼن ظلثؽ

 تعاى صفت کَ ًَ صثسم پعیع تُع ًَ قسؽ
“Dün gece, sevgilinin gamında bir gece geçirmişim ki, o belirtiyle ne sabah ne seher ortaya çık-

tı” (Dîvân, I/195).  
Nesîbine güzel bir tahayyülle ve âşıkâne konuya uygun bir beyitle başlayan Enverî, duygularına 

şöyle devam eder: Uzun bir gecedir. Felek, başka bir geceye geçmek için girişimde bulunmadı. Hava 

katran gibi simsiyahtır. Nîlgûn renkli miğferiyle ortaya çıkınca felek, kebûter/mavi renke dönüşür. 

Yıldızlar, parlaklık yönünden kıpkırmızı/kor gibidir. Ruhum sevgiliyle beraberken, yanağım üzüntü-

den saramış, gönlüm sevgiliden yanayken de dudağım kupkurudur. Gönül, her dem sevgilinin dudağı-

nı arzulamakta, gönül ateşiyle şeker gibi erimektedir. Böyle bir durumda benim bir dert ortağım, dos-

tum yoktur. Ağlamam karşısında felek, umutsuzluğa kapılır, cihan halkı acıya bürünürdü. Yanağım 

gözyaşından dolayı kırmızıya dönüştü. Uzun gece süresince kanlı gözyaşı döktüm. Ne felek, sabah 

olacak bir belirtiyi gösteriyor ne de yeryüzü, horozların ötüşünden haber veriyor. Enverî, bu noktada 

gündüze ulaşırsam, bu felekten şikâyet ederim diyerek girizgâh beytine geçer. Gündüzden amaç sabah 

olsun efendimin yanına gider ve feleği ona şikâyet ederim demek istemiştir. Feleği şikâyet etme de 

memduhun gücünü göstermek için söylenmiştir:  

 ؼقن تؽّؾ ّ نکایت اؾیي ـلک تکٌن

 لک ؼـعت ّ قپِؽ ٌُؽتپیم آى ـ
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“Gündüze ulaşırsam, bu feleği şikâyet eder, o feleğin önüne de hünerin yükseklik ve yüceliğini 

koyarım” (Dîvân, I/196). 

Enverî, nesîbinde âşıkâne konuları sadece sevgili vasfında söylememiştir. Övgüsünü yaptığı kişile-

rin vasıflarını da âşıkâne söylemlerle ifade etmiştir. Başka bir ifade ile memduhun fiziki görüntüsü, sev-

gilinin güzellik unsurları için söylenen kavramlarla/mazmunlarla yapılmıştır. Bu şekilde yazılmış iki ka-

side nesîbi vardır. Bunlardan biri “Der Sıfat-ı Maşûk ve Medh-i Emîr Ziyâu‟d-dîn mevdûd Ahmed 

Asemî” başlıklı kasidenin (k. 97) nesîbidir. Nesîb de memduh, iyilerin güneşi olarak takdim edilmiştir 

Bu güneş, sabahleyin şairin yanına gelir. Gelen, Emîr olmasına rağmen korumasız ve hizmetçileri ya-

nında bulunmadan gelir. Şair, sarhoş bir durumdadır, memduh onu görünce, latifeli bir şekilde şairin yü-

züne onun bu hâlinden memnun olmadığını ve şarap içmeden dolayı tövbe ettiğini fakat tövbesini tuta-

madığını söyler. Hemen ardından da güzel bir girizgâh beyti söyler ve “Sarhoş bir şekilde ne yatıyor-

sun? Ne zamana kadar uykuda kalacaksın? Haydi kalk! Emîr‟in atlıları şehre girdi” (Dîvân, I/251) der. 

Enverî bu nesîbte memduhun boyunu serviye, yüzünü parlak bir dolunaya benzetir. Saçının ucunun yü-

rekleri tutukladığını, zülüflerinin canları avladığını, gamzesinin ok attığını söyler (Dîvân, I/250-51).  

Enverî‟nin yukarıdakine benzeyen ikincisi nesîbi onun 159. kasidesinde yer alır. Kaside “Der 

Medh-i Melikü‟l-Âdil Ebû‟l-Feth Melikşâh” başlığını taşır. Şair, Melikşâhın övgüsünü yapmadan önce 

yukarıda olduğu gibi onun fiziki yönünü, güzellere söylenen klişe kelime ve benzetmelerle dile getirmiş-

tir. Şair, nesibine “Benim Türküm diye başlar” (Dîvân, I/404). Türk kelimesi her ne kadar güzel anlamı-

na gelse de burada memduhun Türk soylu oluşundan dolayı kelime “Türk” anlamında alınmalıdır. Bu 

ifadenin devamında Emir‟in bir savaştan düşmanlarını yenip başarılı bir şekilde çıkıp gelmesi de keli-

menin hangi anlamda kullanıldığını göstermektedir. Şair ve Emir birlikte karşılıklı konuşarak bir gece 

geçirirler, yüzyüze şarap içerler. Şair hep şarap içer, Emir de sürekli çeng çalar. Şair, sürekli şiir okur, 

Emir de durmadan yol hazırlığı yapar. Emir, şaire sabaha kadar yaptığı fetihleri anlatır ve yendiği hü-

kümdarların saraya çeşitli hediyeler gönderdiğinden bahseder. Şair bunların peşinden yeryüzünde ondan 

başka hükümdar olmadığını söyleyerek girizgâh beytine geçer (I/404). Enverî, Emir‟in fiziki görüntüsü-

nü şöyle betimler: Boyu servidir. Yüzü ayın on dördü gibidir. Aydan daha parlaktır (Dîvân, I/404).  

Nef‟î (ö. 1635) de Divanı‟nda konusu, sevgili ve güzellik unsurları olan bir nesîb yazmıştır. 

Onun “Der Medh-i Vezîr-i A‟zam Murâd Paşa” başlıklı 29. kasidesinin nesîb bölümü bu içerikte ya-

zılmış tek âşıkâne konulu nesîbtir. Nesîb şöyle başlar: 

Gamzen ne dem ki tîg çekip hûn-feşân olur 

Uşşâk-ı dil-figâra ecel mihribân olur (Nef‟î, s. 137). 

 

Nef‟î, nesîbinde sevgilinin bilinen özellikleri ve bunlardan hareketle sevgilinin güzellik unsurla-

rına yer vermiş, onları bilinen ve şiirde yaygın kullanılan benzetmelerle ifade etmiştir. Örneğin, gam-

zenin tiğa benzemesi ve bu ilişkinin sonucunda öldürücü bir vasfın/hûn-feşân ortaya çıkması gibi. 

Nef‟î, nesîb boyunca muhtevanın çerçevesi dışına çıkmamış, onların anlam dünyasına bağlı kalmış ve 

geleneğin kendisine sunduğu söylemlerin aksine bir şey söylememiştir. Bunlara örnek olarak şunları 

verebiliriz. Gamzenin çerçevesini “tîg, hûn-feşân, uşşâk-ı dil-figâr, ecel, müje” gibi kelimeler belirle-

miştir. Bunlar, gamzenin anlam dünyasını belirleyen geleneksel ifadelerdir. Nef‟î‟de geçen sevgiliye 

ait güzellik unsurları ve onlarla bağlantılı ifadeler de şunlardır: Çeşm; “Kahrâmân-ı gazab-nâk, hışm, 

bî-emân.” Müjgân; “ebrûvân, tîr, der-kemân, itâb.” Zülf; “dâm-ı girîh-gîr, siyeh-mâr, ham-be-ham, 

pâsbân-ı genc-i nihân-ı miyân, Hümâ, şâhbâz, halka halha, pîç ü tâb.” Bunların yanında sevgilinin va-

sıfları da yer almıştır. “Hindû-yı mest-i kemîn-güşâ, hadeng, âfet-i cân-ı cihân, nâz, nigâh-ı tegâfül, 

nâz ü şîve, dil, kafes-i teng-i sîne, murg-ı bâl-şikeste, gülşen-i ruh, bâğ-ı cihân, hevâ-yı sayd, bî-

âşyân” (Nef‟î, s. 137-38). Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, Nef‟î‟de sevgilinin özellikleri ve güzellik 

unsurları daha kuşatıcı ve kapsayıcı olup bu anlamın dışına çıkmayan ifadelerle doludur. Bu özellikle-

ri gelenek belirlese de hayal ve mübalağa Nef‟î‟nin bireysel tercihidir ve üslubunun bir yansımasıdır. 

“Gamze-tîg-hûn-feşan” gelenekse, uşşâk-ı dil-figâr‟a ecel‟in mihribân olması da onun tasavvurudur. 

“Gamze-müje” herkes tarafından kullanılan bir güzellik unsuru kavramıysa, gamzenin uşşâka su‟âle 

başladığında onun her müjesinin lisân-ı hâl ile bir tercümân olması yine Nef‟î‟nin şahsi tasavvurudur:  
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Gamzen su‟âle başlasa uşşâka her müjen 

Gûya lisân-ı hâl ile bir tercemân olur (Nef‟î, s. 137). 

 

Benzer özellikler Enverî‟nin âşıkâne nesîblerinde de vardır. Enverî‟nin sevgiliyi ve onun güzellik 

unsurlarını ele alışı gelenek doğrultusundadır. Örneğin o sevgilinin zülfünü ele alınca, onun güzel kokan 

yanını yani saf mis/müşk-i nâb yönünü öne çıkarmış, sevgilinin yüzünü güneşe benzetmiş ve onun yü-

zünün parlaklık yönüyle de güneşi gölgede bıraktığını ifade etmiştir. Bu tür söylemler klasik ifadelerdir 

ve her şair de görülebilir. Tıpkı Nef‟î‟de görüldüğü gibi. Ancak, hayal, mübalağa ve üslub farklılık arze-

diyor, Tıpkı Nef‟î‟de olduğu gibi. Enverî, sevgilinin yüzünü “gülbahçesi”ne benzetirken, gelenekten ya-

rarlanır. Fakat kıskançlıktan yıldızların ağlaması onun tasarrufudur. “Gülbahçesi-yıldız” ilişkisinde “ağ-

lama” motifi, Enverî‟nin tercihidir. Sevgilinin zülfünün “nâ‟ib-i siphr” olası tamamen şairin düşüncesiy-

le ilgilidir. Yine bu bağlamda, ayın “halkaya/halka-ı mâh” ve güneşin de “çenbere/çenber-i âftâb”a sahip 

olması sevgilinin saçının gökyüzünün naibi olmasından dolayıdır (Dîvân, I/19). Bu hayal ve tasavvur 

yine Enverî‟nin bireysel algısından ileri gelir. Âşığın gözyaşı dökmesi, yanağının ağlamaktan kızarması, 

nefesinin soğuk oluşu kalbinin ve sinesinin ayrılık oklarıyla yaralanması, mum gibi erimesi ve benzeri 

unsurlar da (k. 192) geleneğin belirlediği örneklerdir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 

Enverî‟nin sevgiliye sitem edip çıkışması (k. 2) ne gelenekte ne de Nef‟î‟de yer alır. Bu anlayışta 

onun şahsi tasavvuru ve üslubudur. Enverî‟de sevilenin sarhoş bir şekilde sevenin evine gelmesi (k. 

69) de yine aynı durumu yansıtır. Diyebiliriz ki, ortak kültürün iki ünlü şahsiyeti, ortak konuları işler-

ken onların benzer yönlerini nesîblerinde yansıtmışlardır. Fakat kavramlarla ilgili hayal, tasavvur, te-

lakki ve benzetmelerde şahsi tasavvurlarda bulunmuşlar ve bireysel söylemler yaratarak kendilerine 

ait özel üslublar ortaya koymuşlardır.  

 

8. Enverî‟nin Tabiat Nesîblerinin Nef‟î‟deki yansımaları 

Türk edebiyayında kaside denilince ilk akla gelen şairlerinden birisi belki de en önde gelini 

Nef‟î‟dir. Bundan dolayı o, Klasik Türk Edebiyatı‟nda kaside şairi olarak şöhret bulmuştur. Aynı du-

rum Enverî için de geçerlidir. O da Fars Edebiyatı‟nda kaside şairi olarak tanınmış ve bilinmiştir. Yu-

karıda verilen bilgiler ışığında Enverî‟nin nesîblerinin Nef‟î‟nin nesîblerine nasıl yansıdığını görelim. 

 

8.1. Bahâr 

Enverî‟de olduğu gibi Nef‟î‟de de tabiat nesîblerinde tabiatın geniş bir dünyasına yer verilmiştir. 

Bu dünyanın içinde kozmik âlem, zaman ve onunla ilintili mefhumlar, dört unsur, hava, hayvanlar, 

bitkiler, çiçekler yer almıştır. Gerek Enverî‟de gerekse Nef‟î‟de zaman unsuru olarak en çok mevsim-

ler geçer. Mevsim denilince de ilk akla gelen “bahâr”dır. Bahar, her iki şairde de neredeyse aynı duy-

gular içerisinde ele alınıp işlenmiştir. Ortak noktalar çoktur. Bunların başında yaşama ve mutlu olma 

yeme içme, zevk ve safa zamanı gelir. Enverî şöyle der: 

 ؼّؾ عیم ّ طؽب ّ تكتاًكت

 ؼّؾ تاؾاؼ گل ّ ؼیساًكت
“Yeme içme ve bostan günüdür. Reyhan ve gül pazarının günüdür” (Dîvân, I/79). 

Enverî, aşağıdaki beyitte de benzer duygulara yer vermiştir: 

 ًْتاؼ آهع ّ ٌُگام طؽب ظؼ گلؿاؼ

 ؼی کَ ؾ ظلِا تثؽظ صثؽّ لؽاؼچَ تِا
“İlkbahar geldi. Gülzarda neşe zamanıdır. Nasıl bir bahar ki, gönüllerden sabır ve kararı götür-

dü” (Dîvân, I/187). 
Nef‟î de aşağıdaki beyitte de benzer duyguları dile getirir: 

Gül devri ayş eyyâmıdır zevk u safâ hengâmıdır 

Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhûnde-dem (Nef‟î, s. 94). 

 

Dey faslının encâmıdır zevk ü safâ hengâmıdır 

Ya‟ni bahâr eyyâmıdır nûş edelim âb-ı ineb (Nef‟î, s. 255). 
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Benzer duygular aşağıdaki beyitte de yer alır: 

Devrân-ı güldür sâkiyâ dönsün yine câmı-ı tarab 

Uşşâka bülbüller gibi ol bâ‟is-i şûr u şegab (Nef‟î, s. 255) 

 

8.2. Sâkî-ġarâb 

Yaşama ve mutlu olma olarak algılanan bahar mevsiminde “sâkî ve şarap” önemli bir unsurdur. 

Eğlenme ve hayatın kodları, bu iki kelimede gizlidir. Bu iki unsur, “gülzâr-lâlezâr-bâğ” gibi mekânlar 

ile anılır. Enverî ve Nef‟î, bu iki unsuru aynı tasavvur içerisinde ele almışlardır. Enverî‟nin tabiat 

nesîblerinde baharın gelişiyle gülzâr, mutluluğun mekânı, bâğ da şarap içilecek bir diğer doğal 

alan/mekân olur. Bu mekânlarda bülbül, gül, yasemen, servî sarhoştur: 

 قالیا ضیؿ کَ گل ؼنک ؼش زْؼا نع

 تْقتاى خٌَّت ّ َهی کْثؽ ّ طْتیكت چٌاؼ
 

 کاؼ َهی قاؾ کَ تی َهی ًتْاى ؼـت تثاغ
 هكت ؼّ قْی چوي تات کٌع تاغ ًثاؼ

 “Ey sâkî kalk! Zira gül, hurinin yanağını kıskandı. Çınar ağacı Tûbâ, Kevser mey, Cennet de 

bostandır. Şarap hazırla. Çünkü şarap olmaksızın bağa gidilemez. Bağ, sana (güzellikler) saçması 

için çemen yönüne sarhoş git” (Dîvân, I/187). 
Benzer duygular, Nef‟î‟de de yer alır: 

Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller suh-dem 

Açsın bizimde gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem 

 

Dönsün yine peymâneler olsun tehî hum-hâneler 

Raks eylesin mestâneler mutribler ettikçe negam 

 

Lutf eyle sâkî nâzı ko mey sun ki kalmaz böyle bu 

Dolsun sürâhî vü sebû boş durmasın peymâne hem 

 

Her nev-resîde şâh-ı gül aldı eline câm-ı mül 

Lutf et açıl sen dahi gül ey serv-i kadd-i gonca-fem (Nef‟î, s. 95). 

 

Nef‟î, Enverî‟ye göre sâkî ve şarap olgusunu daha çok ele almış ve işlemiş, ayrıntılara girmiştir. 

Nef‟î, bu duyguyu yansıtırken kelime dünyasının zenginliğini bariz bir şekilde görmemiz olasıdır: 

“Sâkî, şarâb, mey, peymâne, mestâne, mutrib, hum-hâne, meyhâne, mest, sâgar, dil-ber, meh-pâre, 

nûş etme, câm-ı Cem, dem-i hurrem, ayş-tarab, şâd-kâm, câm-ı lâle-fâm, sürâhî, sebû, câm-ı mey, 

câm-ı mül, mînâ, rıtl, câm-ı tarab, âb-ı ineb.” Bu kelimelerin içerik dünyası bir taraftan bahar mevsi-

minin anlam dünyasını diğer tarafta da mutlu olma ve yaşama sevincini yansıtır. Enverî‟de sâkî ve şa-

rab eksenindeki duyguların yansıtılması daha daralmış; “sâkî, mey, şarâb, mest, kadeh, câm-ı nergis, 

şarâbî” gibi kavramlar içerisine sıkıştırılmıştır. Nef‟î, duygularının içine “dil-ber”leri, “serv-kad”ları 

ve “âşık”ları alır ve kombini tamamlarken, Enverî‟de bu tarz oluşumları göremeyiz.  

 

8.3. Rüzgâr 

Bahâr mevsimiyle birlikte tabiata ait birçok unsur, tabiat nesîblerinde yer almış ve onlara farklı 

misyonlar yüklenmiştir. Bunların başında rüzgâr gelir. Enverî‟de rüzgâr, güzel koku saçan (k. 34, s. 

79, k. 5, s. 9) daha çok “diriltici” olarak yer alır ve tabiatta canlılığın simgesi olur: 

Enverî, aşağıdaki beyitte rüzgârın koku saçan yönüne vurgu yapmıştır: 

 آهیؿقت عثیؽ ضاک ۀتْظ

 ظاهي تاظ عثیؽ اـهاًكت
“Toprak yığını amberle karışmış, rüzgârın eteği güzel koku saçan olmuş” (Dîvân, I/79). 
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 پؽیؽ ّلت قسؽ چْى ًكین تاظ نوال

 ُوی ؼقاًع تاؼّاذ تْی عٌثؽ تؽ
“Evvelki gün seher vakti, şimal rüzgârının esintisi gibi ruhlara sürekli taze amber kokusu ulaştı-

rır” (Dîvân, I/217). 

Enverî, aşağıdaki beyitlerde de rüzgârın diriltici yönünü öne çıkarmıştır:  

 تاظ ًْؾّؾ قسؽگَ چْ تثكتاى تگػنع

 گل صع تؽگ تؽّى ؼقت ؾ پیؽاهي ضاؼ
“Seher vakti Nevrûz rüzgârı bostana uğrayınca, yüz yapraklı gül, dikenin gölgesinden dışarı çık-

tı” (Dîvân, I/187). 
 صثا قؽنتَ تطاکم طؽاّت طْتی

 ُْا ًِفتَ ظؼ آتم زالّت کْثؽ
“Saba, onun toprağına Tûbâ‟nın tazeliğini karıştırmış, hava da kevserin tatlılığını onun suyunda 

gizlemiş” (Dîvân, I/213). 

Enverî‟nin nesîblerinde yer alan rüzgârın diriltici özellikleri, Nef‟î‟nin nesîblerinde de yer alır:  

Nesîm ol denlü cân-bahş u hayât-efzâ ki her demde  

Dem-i Îsâ ile da‟vâ-yı bahs u imtihân üzre (Nef‟î, s.59). 

 

Âferîn lutfuna ey bâd-ı nesîm 

Bu kadar ancak olur feyz-i amîm 

 

Âlemi gül gibi açdı nefesin 

Eyledi çehre-i eyyâm-ı besîm (Nef‟î, s. 130). 

 

Enverî‟nin yer verdiği rüzgârın güzel kokular saçma özelliği, Nef‟î‟de de görülür:  

Sabâ gerd-i gülistân ile varsa bâğ-ı Rıdvâna 

Abîr-efşân olur pîrâhen-i hûr-ı cinân üzre (Nef‟î, s. 59).  

  

Enverî‟de rüzgâr, “sabâ, nesîm, bâd, nesîm-i bâd, bâd-ı Nevrûz” olarak geçer ve daha çok gül 

bahçesi (bâğ-bostân-çemen) ve onun kapsama alanına giren unsurlarla ilintilidir. Gül bahçesinin yeşil-

lenmesi “sabâ” unsuruyla, gülün gonca hâlinden çiçek şekline dönüşü “bâd-ı Nevrûz” ile açıklanır. 

Nef‟î‟de rüzgâr, “sabâ, nesîm, bâd, bâd-ı nesîm, bâd-ı sabâ” şeklinde yer alır. Enverî‟de olduğu gibi 

Nef‟î‟de de gülün açılması sabâ ile gerçekleşir. Gerek Enverî gerekse Nef‟î‟de rüzgârın ortak özellik-

leri çoktur. Bunların başında, gül başta olmak üzere çeşitli çiçeklerin açılmasında oynadığı rol gelir. 

Ayrıca her iki şairde “Îsâ” mazmunu ortak duyguların ve rüzgârın benzetileni olarak kullanılır. En-

verî, bu olguyu aşağıdaki beyite şöyle yansıtır:  

 ًكین تاظ ظؼ اعداؾ ؾًعٍ کؽظى ضاک

 تثؽظ آب ُوَ هعدؿات عیكی ؼا 

“Rüzgârın esintisi, toprağı diriltmede aciz kalınca, su, İsâ‟nın mucizelerini her (yöne) götürdü” 

(Dîvân, I/1). 

“Sabâ-Îsâ” ilişkisi Nef‟î‟nin de beyitlerinde yer almıştır: 

Yine bâd-ı sabâ üftân u hîzân erdi gülzâra  

Dem-i Îsâveş ihyâ eyledi ezhâr u eşcârı (Nef‟î, s. 21). 

 

8.4. Çiçekler 

Bahar mevsimi, birlikte birtakım unsurları beraberinde getirir. Bunların başında çiçekler gelir. 

Çiçekler, baharın müjdecisi olarak nesîblerde yer alır. Tabiat nesîblerinde yer alan çiçekler hem En-

verî‟de hem de Nef‟î‟de doğal özellikleri yanında değişik hayaller içerisinde yer almıştır. Enverî‟de 

tabiat nesîbleri içerisindeki baharın kodları olan çiçekler şunlardır: Gül, gül-i surh, gül-i sad-berg, 
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nesrîn, yâsemen, lâle, sûsen, nergis, benefşe. Nef‟î‟nin tabiat nesîblerinde çiçek olarak lâle, gül, 

yâsemen, nergis çiçek olarak yer alır.  

 

8.4.1. Gül-Açılma 

Enverî‟de ve Nef‟î‟de gülün ortak ele alınışı, bahar mevsiminin gelişiyle ortaya çıkması yani 

açılmasıdır. Nef‟î: “Esti nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem” (s. 94) ifadesiyle gülün bu yönünü 

yansıtır. Enverî de aynı duyguyu şöyle yansıtır: “گل صع تؽگ تؽّى ؼقت ؾ پیؽاهي ضاؼ” (Dîvân, I/187). Gül, çe-

şitli hayaller içerisinde ele alınmıştır. Renk itibariyle kırmızıdır. Bu kırmızılık, parlak “nâr/ateş”e ben-

zer. Tıpkı kadehin kırmızılığı gibi: 

 گل ًاؼ قت ظؼضهٌعٍ چْ یالْتیي خام

 اًاؼ ظؼخكت چْ ّ لؤلؤ چْ ًاؼ ۀظاً
“Gül, iki (parlak) yakut kadeh gibi parlayan ateştir. Ateşin tanesi/kıvılcımı da (ateşten) sıçrayan 

inciye ve mercana benzer” (Dîvân, I/187). 

 

8.4.2. Sûsen-Dil  

Enverî ve Nef‟î‟de ortak ele alınıp işlenen çiçeklerin başında sûsen gelir. Her iki şair de 

“zebân/dil” unsuruyla ele alınır. Enverî, “zebân-ı dil” ifadesiyle sûsenin bu yönüne işaret eder: 

  ؾتاى قْقي آؾاظ ّچهن ًؽگف ؼا 

 ضْاو ًطك ّ ًظؽ ظاظ تِؽ اًِی ؼا
“Haber vermek için, özgür susenin diline konuşma, nergisin gözüne de bakış özelliği verdi” 

(Dîvân, I/1). 

Benzer tasavvura Nef‟î de yer vermiştir. Enverî‟deki “zebân-ı sûsen” , Nef‟î‟de “tîğ-i zebân” ola-

rak karşımıza çıkar.  

Dizildi katre-i şebnem ser-â-pâ berg-i sûsende 

Katâr-ı cevher-i ma‟nâ gibi tîg-ı zebân üzre (Nef‟î, s.60).  

 

Aşağıdaki beyit de aynı duyguları taşır: 

Değil şebnem zebân-ı sûsen etdi âb ile peydâ 

Şu denlü kıldı vasf-ı dâver-i pâkîzegirdârı (Nef‟î, s. 211). 

 

8.5. Bitkisel Mekânlar 

Enverî ve Nef‟î‟de tabiat nesîblerinde ortak ele alınan konulardan biri de çiçeklerin bitkisel 

mekânları yanı doğal yetişme alanlarıdır. Bu alanlar Enverî‟de şunlardır: Mergzâr, çemen, bâğ, gülzâr, 

bûstân. Nef‟î‟nin tabiat nesîblerinde görülen bitkilerin doğal yetişme alanları şunlardır: bâğ, gülsitân, 

çemenzâr, gülzâr, lâlezâr, semenzâr. Enverî ve Nef‟î‟de yer alan bu mekânlar işlevsel olup daha çok 

çiçeklerin bulunduğu alan ve yeme içme mekânlarıdır:  

 نة ّ نوع ّ نکؽ تْی گل ّ تاظ تِاؼ

ًَی تْـ ّ کٌاؼ  َهی ّ هعهْق ّ ظؾ ّ ؼّظ ّ 

“Gece, mum, şeker, gül kokusu ve bahar rüzgârı; şarap, maşûk, def, rûd, ney ve öpme kucaklama 

(Dîvân, I/187). 

Nef‟î, aşağıdaki beyitte gül bahçesinin çiçekler ile süslendiğini söylerken, bu mekânlara işaret 

eder: 

Cihân ârâyiş-i ezhâr-ı gülzârile nâzında 

Zemîn feyz-i letâfetle sipihre imtihan üzre (Nef‟î, s. 59). 

 

Benzer duygular aşağıdaki beyitte de yer alır: 

Çemen-i bahtımın ezhârı ser-â-ser bîdâr 

Turra-i tâli‟imin her hamı bir devlett dâl (Nef‟î, s. 164). 
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8.6. Bülbül 

Bülbül, bir mazmun olarak her iki şairde âşık” olarak algılanır ve onun iki ayrı vasfı yansıtılır. 

Enverî‟de bülbüle âşıktır. Bu vasıf onun “mest” olarak algılanmasına neden olmuştur: 

 اقت ّ گل ّ قؽّ ّقويتلثل نیفتَ هكت  

 ًپكٌعًع کَ اّ هكت تْظ ها ُهیاؼ
 “Tutkun büllbül, sarhoştur. Gül, servi ve semen o sarhoş biz ise ayık olmayı uygun görmediler” 

(Dîvân, I/187). 

Nef‟î de bülbül âşıktır ve bilinen özelliğiyle karşımıza çıkar, “âşiyân-nevâ” bağlamında ele alı-

nır: 

Döner bir hâfız-ı mahfil-nişîn-i nağme-perdâza 

Ser-âğâz-ı nevâ etdikçe bülbül âşyân üzre (Nef‟î, s. 60). 

Tabiat unsurlarından biri olan bülbül, nesîblerde ortak kavram/unsur olmasına rağmen, iki şairin 

duygularında farklı algılanmıştır. Aslında bu iki yorum bülbülün ortak işlenen özelliklerindendir. 

Çünkü bülbül, âşık olduğu için kendinden geçer ve mest olur. Ayrıca yine o, güle âşık olduğu için de 

sürekli öter. 

 

9. Enverî ve Nef‟î‟nin Tabiat Nesîblerinin Anlam Dünyası  

Enverî ve Nef‟î‟nin nesiblerinin anlam dünyası benzerlik gösterse de ayrılan noktalar oldukça 

fazladır. Her iki şairin benzerlik gösterdiği nokta, baharı anlam dünyasına uygun bir şekilde ele almak 

ve işlemektir. Enverî‟nin “Der Medh-i Nâsıru‟d-dîn Ebu‟l-feth” başlıklı kasidenin (k.1) nesîb bölümü 

ile Nef‟î‟nin “Der Medh-i Sultân Murâd Hân” başlıklı kasidesinin (k. 15) ve “Bahâriyye Der Medh-i 

Merhûm Sultân Ahmed Hân” başlıklı kasidesinin (k. 6) nesîb bölümü bu bakımdan neredeyse birebir 

örtüşmektedir. Her üç nesîb, baharın gelişiyle ilgilidir. Her üç nesîb bahariyyedir ve bahar mevsiminin 

özellikleri ortaya konulmuştur. Enverî ve Nef‟î‟nin nesîbleri, bahar ile birlikte tabiatta meydana gelen 

değişimle başlar. Enverî, nesîbinde baharla birlikte bahar rüzgârları, dünyayı yeniledi (Dîvân, I/1) 

derken, aynı duygular Nef‟î‟de şöyle karşılık bulur: 

Bahâr erdi yine düştü letâfet gülistan üzre 

Yine oldu zemînin lutfu gâlib âsmân üzre (Nef‟î, s. 59). 

 

Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem 

Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem (Nef‟î, s. 94).  

 

Nef‟î‟nin yukarıdaki ilk beytin ikinci mısraı, anlamsal olarak Enverî‟nin başka bir tabiat nesîbine 

benzer. Enverî, 86. kasidesinin nesîb başlangıcında zaman parçası anlamına gelen devirden bahseder, 

onun dönmesinden unsurların meydana geldiğini ifade eder. Devir denilen olgu sayesinde “zemîn”, 

yenilikler nedeniyle “sipihr” ve hazân mevsimi de bahar gibi oldu der: 

 ؾهیي نع قپِؽ اؾ تف تعایع 

 ضؿاى نع چْى تِاؼ اؾ تف ًْاظؼ
“Yeryüzü, güzellikler yönünden gökyüzü (gibi) oldu. Sonbahar da nadir olan şeylerin çokluğun-

dan dolayı bahar gibi oldu” (Dîvân, I/220). 
Her iki şairde görülen bahardaki değişim, Nef‟î‟de “güller açıldı” , Enverî‟de “dünya yeşilliklerle 

süslendi” olarak algılanır. Bu eylemi gerçekleştiren etken de Nef‟î‟de nesîm-i nev-bahâr”, Enverî‟de 

“sabâ”dır. Nef‟î, “açılma” fiiliyle ilgili olarak, gönül unsurunu ve dolayısıyla mutlu olma olgusunu bu 

unsurla dile getirir, gönlünün açılmasını için sâkîye seslenir ve ondan yardım ve câm-ı Cem‟i ister: “ 

Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem” (Nef‟î, s. 94). Enverî, dünyanın yeşillere bü-

rünmesiyle Cennetin yeşillikleri arasında bir ilişki kurar ve dünyayı ahirete benzetir “ ًوًَْ گهت خِاى
  .bu yönüyle Nef‟î‟den ayrılır. Her iki şairde duygular ortaktır (Dîvân, I/1) ,”هؽؼؿاؼ عمثی ؼا

İkinci beyitte, Nef‟î, nisan ayının gelişiyle havanın “anber-sirişt” olduğunu ve “âlem”in “behişt-

ender-behişt” olduğunu her köşenin de “bâğ-ı İrem” dönüştüğünü söylerken, Enverî‟de “nesîm-i 

bâd”ın toprağı diriltmede her yere “mu‟cizât-ı İsâ” gibi olan “âb”ı götürdüğünü söyler. Hem Enverî 
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hem de Nef‟î, ortak duyguları işlemeye devam eder. Nef‟î, yeryüzünün değişimini “behişt” ve onunla 

ilintili olarak “bâğ-ı İrem” ile yansıtırken, Enverî de “âb” ve “mu‟cizât-ı İsâ” mazmunlarıyla tabiatın 

gelişiyle dünyadaki değişimi yansıtmıştır. Enverî ve Nef‟î‟de bu beyitte de anlam ortaklığı vardır. En-

verî ve Nef‟î, sonraki beyitte ortak konuyu ortak mazmunla ele alır ve işler Bu mazmun, Hz. İsâ‟nın 

dirilticilik yönüdür. Nesîm, her iki şairin nesîblerinde “cân-bahş”tır. Bu özellik, Nef‟î‟de “dem-i İsâ” 

(Nef‟î, s. 59), Enverî‟de “mu‟cizât-ı İsâ” (Dîvân, I/1) olarak geçer. 

Her iki şair, üçüncü beyitten itibaren nesîb sonuna kadar, nesîbin muhtevasına uygun anlamlar 

yükleseler de duygu değişikliğine giderler. Nef‟î, “gül devri” ve “ayş eyyâmı” diyerek yansıtacağı 

duyguyu belli eder. Bunun hemen devamında “dönsün yine peymâneler” diyerek de amacını ortaya 

koyar. Bahar mevsiminin anlam dünyasına uygun olarak şarap ve onunla ilintili olarak yeme içme, eğ-

lenme olgusunu ele alır ve işler. Enverî de bahar olgusundan hareketle üçüncü beyitten itibaren bahar 

mevsimiyle birlikte tabiatta meydana gelen değişikliği (bulut, gülbahçesi, fidan, menekşe, gül, lâle, 

çınâr, kuşlar unsurundan hareketle) duygu olarak işlemeye, yansıtmaya devam eder. 

Nef‟î‟nin nesîblerinin anlam dünyası Enverî‟ye göre daha planlı ve kuşatıcıdır. Konunun akışı, 

nesîbin anlam dünyasına göre daha uygun ve bütünleyicidir. Nesîbin anlam dünyasına uygun seçilen 

kelime/kavram ve bu kavramın etrafında oluşan terkip ve bileşik kelimeler daha seçici olarak belir-

lenmiş ve anlamı birleştiren parçacıklar olmuştur. Böylece Nef‟î‟de beyit ve beyitler, nesîbin konusu-

na uygun bir biçimde söylenmiş, anlam kayması olmadan yek âheng bir anlam ortaya çıkmıştır. Aynı 

ifadeleri Enverî için tam olarak söyleyemeyiz. Çünkü o, buluttan bahserken, arkasından bâğa ve bâğ-

daki minber üzerinde zikreden kuşlara, çemendeki yaban gülünün dalına, Tubâ ağacına ve genç fidan-

ların konuşmasına geçer. Sonra da sözü Leylâ ve Mecnûn‟a ve Manî‟ye getirir. Daha sonra yeniden 

sözü menekşeye, rüzgâra, güle, lâleye, sûsenin zebânına ve nergisin gözüne getirir ve nesîbini bitirir. 

Diyebiliriz ki, Enverî‟nin bu tarzı daha çok Cahiye dönemi kasidelerinin üslup özelliklerine benzer. 

 

9.1. Enverî‟nin Tabiat Nesîblerinde Yer Alan Kavramlar  

Enverî‟nin kelime, terkip ve bileşik kelimelerden oluşan nesîblerin tematik anlam dünyasını 

oluşturan kavramlar şöyledir:  

Sabâ, sebze, merzâr, zinde kerden, mu‟cizât-ı İsâ, bahâr, bâğ, nîm-şeb, şah-ı nesteren, etfâl-şâh, 

bulûğ-ı Tûbâ, zülf-i benefşe, ârız-ı gül, lâle, zebân-ı sûsen, çeşm-i nergis, cemre, bâğ-ı çemen, zâmin-i 

gül, bülbül, serv-i revân, nâfe, hâk-ı çemen, reng-i reyâhîn, âb-ı revân, bâdâm, jâle, kitf-i kûh, Rüstem-i 

Nîsân, hâsiyyet-i ebr, nâyje-i ebr, tıfl-ı şukûfe, lâle-i nev-reste, bostân, bâzâr-ı gül ve reyhân, dâmen-i 

bâd, mülâkât-ı sabâ, lâle, sâ‟id-i şâh, çehre-i bâğ, nakkâş-ı bahâr, ebr, bâd-ı şeb-girî, nesîm, ebr-i âzârî, 

kûhsâr, hâk-i deşt, nergis, sûsen, müşk-i Tibbet/Tibet, rûy-ı bâğ, lâle, nesrîn, nakş-ı Kandâhâr, bûy, attâr, 

bâd, bülbül, şeydâ, mest, çehre-i gül, çeşm-i nergis, pür-humâr, revnak-ı bâzâr, büt-rûyân, lâlezâr, gü-

listân, kûh, deşt, hâr, bâde, eyyâm-ı bahâr, gül-i sûrî, mey-i sâfî, bâd-ı şeb-girî, nesîm, ebr-i âzârî, kûhsâr, 

hâk-i deşt, nergis, sûsen, müşk-i Tibbet/Tibet, rûy-ı bâğ, lâle, nesrîn, nakş-ı Kandâhâr, bûy, attâr, bâd, 

bülbül, şeydâ, mest, çehre-i gül, çeşm-i nergis, pür-humâr, revnak-ı bâzâr, büt-rûyân, lâlezâr, gülistân, 

kûh, deşt, hâr, bâde, eyyâm-ı bahâr, gül-i sûrî, mey-i sâfî, şeb, şem‟, şeker, bûy-ı gül, bâd-ı bahâr, mey, 

ma‟şûk, ced, rûd, ney, bûs u kenâr, sebze, âb-ı gül-efşân, sabûhî, bâğ, nâle-i bülbül, âvâz-ı büt-i sîm-izâr, 

nev-bahâr, hengâm-ı tarab, gülzâr, sâkî, gül, bûstân, Kevser, Tûbâ, gülnâr, ruh-ı hûr, bülbül-i şîfte, gül, 

serv, semen, mest, bâd-ı Nevrûz, sehergeh, gül-i sad-berg, pîrâhen-i hâr, çemen, nakş u nigâr, şekl-i gon-

ca, dâne-i nâr, enâr, berg-i bîd, tıfl-ı gonca, arak, mâder-i ebr, eşk, gül-i surh, sehî-serv, nîlî, hazân, si-

pihr, dırâht-ı müflis, genc-i tabi‟at, dâne-i nâr, dil-i âbî, berg-i sîb, sîb-i elvân, şekl-i Barbed, ecrâm-ı 

zâhir, Burc-ı Sevr, Şâh-ı engûr, Pervîn, şâh, câm-ı nergis, bâğ, mestân-ı şebâne, çemen. 

 

9.2. Nefi‟nin Tabiat Nesîblerinde Yer Alan Kavramlar  

Nef‟î‟nin nesiblerinde yer alan kavramlar şu şekildedir: 

Bahâr, gülistân, âsman, şem‟-i muanber, sehâb-ı anber-feşân, bûstân, serv-i gül-endâm, yâsemen, 

şâh-ı nihâl-i ergavân, seyr-i çemenzâr, murg-ı çemen, serv-i çemân, nakkâş-ı bahâr, revnak-ı bâğ, 

ârâyiş-i ezhâr-ı gülzâr, nesîm, cân-bahş, hayât-efzâ, dem-i İsâ, sabâ, gerd-i gülistân, bâğ-ı Rıdvân, 

abîr-efşân, pîrâhen-i hûr-ı cinân, temâşâ-tı gülistân, bâğ, bihişt-i câvidân, şâh-ı bahâr, ezhâr-ı bâdâm, 
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âb-ı revân, katre-i şebnem, sûsen, tîg-i zebân, şebnem, şerâr-ı âh-ı bülbülân, hevâ, gülistan, nevâ, bül-

bül, âşyân, firâz-ı bülbül-i pür-jâle, gül, şeh-i âlem, nesîm-i nev-bâhâr, subh-dem, sâkî, gönül, ürd-i 

behişt, câm-ı Cem, hevâ, anber-sirişt, bâğ-ı İrem, gül devri, ayş zamânı, zevk ü safâ hengâmı, mev-

sim-i ferhunde-dem, peymâneler, hum-hâneler, meh-pâre, nûş etmek, nev-resîde, şâh-ı gül, câm-ı mül, 

serv-kadd-i gonca-fem, piyâle, nefes-i nâfe-şemîm, nükhet-i müşk-i nefes, bâd-ı dem-i subh-ı tevfîk, 

çemen-i baht, ezhâr, sultân-ı gül, taht-ı gülzâr, bâd-ı sabâ, gülzâr, dem-i İsâ, ezhâr, eşcâr, pertev-i 

feyz-i bahâr, lâle, lâlezâr, bülbül-i zâr, nesîm, bûy-ı gül, dil-i pür-hûn-ı bülbül, reşk-i nâfe-yi âhû-yı 

Tâtârî, Berât-ı şevk-i bülbül, gonca, semenzâr, fürûğ-ı şem‟-i gülzâr, zerrîn-sebz, nihâl-i gülbîn-i sebz, 

ebr-i bahâr, murg-ı gülşen, sebân-ı sûsen, devrân-ı güldür, câm-ı tarab, uşşâk, bülbüller, devr-i kadeh, 

devr-i câm-ı mül, devr-i safâ, bahâr eyyâmı. 

 

10. Enverî ve Nef‟î‟de Ortak Nesîb Konuları  

Yazmış oldukları kasidelerle tanınan ve kaside şairi olarak şöhret bulan Enverî ve Nef‟î‟nin ortak 

nesîb konuları da vardır. Bu konular şunlardır. 

 

10.1. ġehir Konulu Nesîbler/Bağdâd-Edirne 

Gerek Enverî, gerekse Nef‟î‟nin kasidelerinde şehir övgüsünü içeren nesîbler de vardır. En-

verî‟nin “Der Sıfat-ı Bağdâd ve Medh-i Melikü‟l-Ümerâ Kutbu‟d-dîn mevdûd Şâh” başlıklı kaside-

sinde (k. 85), Bağdâd şehrinin vasfı verilmiştir. Nef‟î‟nin “Der Medh-i Sultân Ahmed Hân” ünvanlı 

kasidesinde (k. 7) de nesîbte Edirne‟nin övgüsü yapılmıştır. Enverî‟nin nesîb başlangıcı şöyledir: 

 ضْنا ًْازی تؽعاظ خای ـضل ّ ٌُؽ

 ًعُع ظؼ خِاى چٌاى کهْؼکكی ًهاى 
“Fazilet ve hüner yeri Bağdat‟ın yöreleri ne güzel! Cihanda bunun gibi bir memleketi kimse gös-

termez” (Dîvân, I/213). 
Nef‟î‟nin nesîb bölümü de şöyle başlar: 

Edirne şehri mi bu yâ gülşen-i me‟vâ mıdır 

Anda kasr-ı pâdişâhı cennet-i a‟lâ mıdır (Nef‟î, s. 62). 

Enverî, fazilet ve hüner merkezi yönünden Bağdât‟ı öne çıkarırken, Nef‟î de Edirne‟nin güzellik 

yönünü öne çıkarır. Her iki şair de övgüsünü yaptığı şehirlerin benzersiz oluşunu dile getirir, havası-

nın mutedil oluşundan, ırmaklarının güzelliğinden dem vururlar ve Tubâ ağacını ortak mazmun olarak 

kullanırlar. Her iki nesîbte de “saray” olgusu yer alır. Enverî de saray, güzellerin mekânı olarak geçer. 

Nef‟î‟de bu saray, padişahın ikâmetgâhı olan “kasr-ı pâdişâhî”dir. Nef‟î, Edirne‟nin güllerinden bah-

sederken, renk ve kokuyu (Nef‟î, s. 63), Enverî de “gül-i ahmer”in yani kırmızı güllerin parlaklığını 

öne çıkarır (Dîvân, I/213). Enverî, ırmak kenarlarının Halluh güzelleriyle (Dîvân, I/213), Nef‟î‟de ye-

şilliklerle dolu olduğunu (Nef‟î, s. 62) dile getirir. Enverî, ırmaktaki sandalların çokluğundan bahse-

derek, hem gerçeği hem de Bağdat‟ın içinden geçen Dicle Nehri‟ndeki sandalların işlevselliğini dile 

getirir. Bu durum Nef‟î‟de yoktur. Enverî bu hususta şöyle der: 

 آب ُؿاؼ ؾّؼق ضْؼنیع نکل تؽ قؽ

 تؽ آى صفت کَ پؽاکٌعٍ تؽ قپِؽ نؽؼ
“Su üzerinde güneş şekilli binlerce kayık; san ki, o vasıf üzerine gökyüzünde kıvılcım (gibi) ya-

yılmıştır” (Dîvân, I/213). 

Enverî, yukarıdaki beytin ardından üslubu gereği, teşbih sanatının olanaklarından yararlanarak 

tasvire yönelir. Enverî, güneşin şeref burcuna yaklaştığında sabâ‟nın sahraya asker çektiğinden, bulu-

tun lâlenin ağzını inci madeni yaptığından, günün batmaya başladığı vakitte gökyüzünü bağ olduğun-

dan, seher zamanı da bostanın gökyüzünün şekline dönüştüğünden bahseder. Gökyüzünün bağa ak-

şam vakti bağa gül, sabah vakti de yıldız verdiğini söyler (Dîvân, I/213). Enverî, buradan yine üslu-

bundan kaynaklanan bir özellik olan kavram atlaması yaparak, sözü çiçeklere getirir ve nergisin 

lâlezârın kenarında açtığını, kadehteki şarabın gevhere benzediğini, lâle tomurcuklarının parladığını, 
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buhurdanın güzel kokularla dolduğunu, bülbül ve papağanın seslerinin güzelliğinden ve şarkıcıları 

utandırdığından söz eder (Dîvân, I/214). 

Nef‟î de Edirne‟nin ırmaklarından sonra, şehir övgüsüne devam eder. O, Edirne‟yi Cennet‟e ben-

zetir ve onunla karşılaştırma yapar; Edirne şehrinin güllerindeki güzel kokular, sabah rüzgârındaki 

bostanı süsleyen özellikler Cennet‟te var mı? diye sorar. Nef‟î, Cennet‟te böyle “dıraht-ı ser-firâz” var 

mı? diyerek de sorgulamasına devam eder ve Edirne‟deki “bîd-i ser-nigûn”un Cennet‟teki Tubâ‟dan 

geri kalmadığını söyler, Rıdvân‟ın eğer bu huzur veren yeri görse, şaşırıp bu Cennet mi, yoksa dünya 

mı? dediğinden bahseder (Nef‟î, s. 63). Nef‟î, nesibini Edirne‟in ferah bir yer olduğunu, su ve havası-

nın gönülleri rahatlattığını, gamları uzaklaştırdığını söyleyerek nesîbini bitirir.  

Şehir övgüsünün yapıldığı bu iki nesîbte Nef‟î konu sapması yapmadan, konu bütünlüğünü boz-

madan içeriği aynı minval üzerinde sürdürmüş, Cennet ile Edirne mukayesesini sorularla baştan sona 

kadar devam ettirmiştir. Nef‟î güzellik, ferahlık ve yeşillik ifade eden kavramları özenle seçmiş ve 

beyitlere yerleştirmiş, bunda da başarılı olmuştur. Nef‟î de görülen nesîb bütünlüğü ve kavramlar ara-

sındaki bağlantı Enverî‟de oldukça azdır. Enverî, nesîb içerisinde yer verdiği kavramları iki üç beyit 

içerisine sığdırmıştır. Böyle durumda kavram daralması ortaya çıkar. Örneğin üç beyit içerisinde 

kozmik âlemden bahseder, çiçeklere geçer, çiçekleri de iki üç beyit içerisinde işler. Sonra akşam vak-

tinden bir beyit içinde bahseder daha sonra bir beyit içerisinde şafak vaktine yer verir. Bu da kavram-

larının kısıtlı/az olarak ele alınmasına neden olur. Bu yapılanma Nef‟î‟de yer almaz. Fakat Enverî, 

nesîb içerisinde fazla kavrama yer vererek, aynı zamanda kavram çeşitliliği yaratmıştır. Bu çeşitliliği 

nesîb içerisine güzel bir şekilde yerleştirerek nesîbin kavram muhtevasını zenginleştirmiştir. Bu da 

Nef‟î‟de görülmeyen bir özelliktir. 

 

10.2. Esb/RahĢ Konulu Nesîbler 

Enverî ve Nef‟î‟nin ortak nesîb konularından biri de “rahşiyye” yani sultan veya vezirlerin atları-

nı övdüğü kasidelerdir. Enverî‟nin bu konuda yazılmış tek kasidesi (k. 129) vardır ve “Der Sitâyiş-i 

Esb-i Sâhib-Nâsıru‟d-dîn” başlığını taşır. Kasidenin matla beyti şöyledir: 

 ای ؾؼیي ًعل آٌُیي ُقن

 ای قْقي گْل ضیؿؼاى ُظم
“Ey altın nallı, demir toynaklı (at!) Ey sûsen kulaklı, hayzeran kuyruklu (at!)” (Dîvân, I/332). 
Nef‟î‟nin at övgüsü yaptığı üç “rahşiye” kasidesi (k. 18, 19, 46) vardır. Enverî ile Nef‟î‟nin öv-

gülerinde ortak konu ve benzetmeler çok olmasa da atın vasıfları ve bunların belli kavramlara benze-

tilmesi ortaktır. Bunların başında “çeviklik” ve “hız/sürat” gelir. Bu özellik “sabâ” mazmunu ile ör-

neklendirilmiştir. Enverî, bu özelliği şöyle ifade etmiştir:  

 ای تاظ صثا گؽـتَ ظؼ ِگل

 تا آتم تْ چْ قاق ُیؿم
“Ey (hızda) saba rüzgârını geride bırakmış (olan at!) senin süratin yanında (saba rüzgârı) odun 

gövdesi gibidir/yerinde kalır” (Dîvân, I/232). 
Nef‟î de “sabâ” kavramının yanında “sâ‟ika” unsurunu da kullanmıştır: 

Ne sabâ sâ‟ika dersem yaraşır sür‟atte  

Ki segirdirken ana sâyesi olmaz hempâ (Nef‟î, s.100). 

 

Her iki şairin ortaklaşa kullandıkları özelliklerinden biri de övgüsünü yaptıkları atın “seyr” yani 

hareket, çeviklik, gezme ve dolaşmasıdır. Enverî, övgüsünü yaptığı atın bu özelliğini bir çizginin çev-

resindeki hareketini, yıldızların gökyüzündeki dolaşımına/seyrine benzetir: 

 قیؽ تْ تِگؽظ ضط ًاّؼظ

 چْى ِگؽظ قپِؽ قیؽ اًدن
“Senin savaş alanında daire gibi dolanışın, yıldızların gökyüzünün çevresindeki dolanışı gibidir” 

(Dîvân, I/332). 
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Benzer özellikleri Nef‟î de kullanmış ve atın hareketine Ankâ ve Hümâ‟ın ona “hem-seyr” ola-

mayacağını ifade eder: 

Nice Tayyâr o sebük-pây-ı cihân-peymâ kim 

Ana hem-seyr olamaz hîç ne Ankâ ne Hümâ (Nef‟î, s. 100).  

 

Enverî ile Nef‟î‟nin ortak ele aldıkları konulardan biri de atın bedensel/fiziksel yapısıdır. Enverî, 

övgüsünü yaptığı atın bedensel görüntüsünden nallarını altına, tırnağını demire, kulağını sûsen çiçegine, 

kuyruğunu da bambu ağacına, gövdesini ağaç gövdesine benzetmiştir (I/332). Atın uzuvları ve benzetme 

unsurları Nef‟î‟de yoktur. Nef‟î‟de yer alan alnı, yüzü, perçemi, bakışı, mülayimliği, ayağının toprağı, 

hoş-endâmı, şive-i reftârı (Nef‟î, s. 105-106, 197-98) da Enverî‟nin rahşiyyesinde yer almaz.  

 

10.3. Kasr/Bina Konulu Nesîbler 

Enverî ve Nef‟î‟nin kaside başlangıcında işlenen konuların başında nesîbleri kasr olanlar gelir. 

Kasr tasvirlerinde ortak noktalar, benzetmeler, aynı kavramın kullanımı oldukça çoktur. Bu kavram-

lardan biri de “Beyt-i ma‟mûr”dur. Bu kavram hem Enverî de hem de Nef‟î‟de “yücelik” yönüyle ele 

alınmıştır. Enverî‟nin Vezir Nâsıru‟d-dîn Tâhir‟in sarayı hakkında yazdığı kasidesinin aşağıdaki ilk 

beytinde bu durumu görmekteyiz: 

 یا ؼب ایي تاؼگاٍ ظقتْؼقت

 یا ًوْظاؼ تیت هعوْؼقت
“Ya Rab! Bu vezirin sarayı mıdır? Yoksa Beyt-i Ma‟mur‟un örneği/benzeri midir?” (Dîvân, I/69). 

Nef‟î de Sultan Osman‟ın kasrının övgüsü için yazdığı kasidesinde hükümdarın sarayının yücelik 

bakımından “Beyt-i ma‟mûr” ile mukayesesini yapar: 

Mu‟allâ Beyt-i ma‟mûr-ı felekden ferş-i eyvânı 

Mücellâ sîne-i âyîneden kâşî-i dîvârı (Nef‟î, s. 87). 

Kasr, her iki şairde de “Cennet”e benzetilir. Her iki şairde benzetme unsuru ortak, hayaller fark-

lıdır. Aşağıdaki Cennet benzetmeli ilk beyit Enverî‟ye ikinci beyit de Nef‟î‟ye aittir: 

 یا تِهتكت ّ زْض کْثؽ اّ

 خام ؾؼیي ّ آب اًگْؼقت
“Ya Kevser Havuzu‟nda, altın kadeh ve üzüm suyu bulunan Cennet midir?” (Dîvân, I/69). 

Zihî firdevs-i sânî kim olur sâlis anıldıkça  

Zemînin Ka‟be-i ulyâsı çarhın Beyt-i ma‟mûrı (Nef‟î, s. 161). 

Enverî ile Nef‟î‟nin övgüsünü yaptıkları kasrı, “âsmân/sipihr”e de benzetmişlerdir. Bu benzetişte 

de “yükseklik” söz konusudur. Aşağıdaki beyit Enverî‟ye aittir: 

 تل قپِؽقت کاًعؼّ نة ّ ؼّؾ

 هاٍ ّ ضْؼنیع هكت ّ هطوْؼقت
“Daha doğrusu içinde gece ve gündüzü barındıran gökyüzüdür. (Orada) ay ile güneş, sarhoş ve 

mahmurdur” (Dîvân, I/69). 

Aşağıdaki beyitler de Nef‟î‟ye aittir: 

Zihî sarây-ı felek-âsitân-ı Sidre sütûn 

Ki tarh u vaz‟ını görse behişt olur meftûn 

 

Olurdu nüh-tabak-ı âsmâna bir serpûş 

Düşünce olmasa ger âb içinde aksi nigûn (Nef‟î, s. 243). 

Enverî ve Nef‟î‟de yükseklik sadece saray için değil, sarayın “sakf”ı yani sarayın tavanı için de 

kullanılmış ve “gökyüzü” ile ilintilendirilmiştir. Enverî, sarayın “sakf”ını görün gökyüzünün utandı-

ğını şöyle dile getirmiştir: 

 ُن قپِؽ اؾ ؼـعت قمفت ضدل

 ُن تِهت اؾ ؼیؽت صسٌت تعؼظ
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“Hem gökyüzü, senin tavanın yülsekliğinden dolayı utanmada hem de Cennet, senin avlunu kıs-

kandığından dolayı dertlenmede” (Dîvân, I/129). 

Nef‟î de benzer duyguları ifade etmiştir: 

Bülend ol mertebe kim sakf-ı âsmân olur 

Esâs-ı tâkına nisbet tefâvütü mâdûn (Nef‟î, s. 243). 

 

10.4. Bâğ/bahçe Nesîbleri 

Enverî ile Nef‟î‟nin konu ortaklığını yansıtan nesîblerinden biri de bâğın tasvir edildiği nesîbler-

dir. Enverî‟nin “Der Sıfat-ı Bâğ-ı Mansûriyye ve Medh-i Nâsıru‟d-dîn Tâhir” başlıklı kasidesi (k. 108) 

ile Nef‟î‟nin “Kasîde Der Ta‟rîf-i Kandillî-i Pâdişâh-ı Kişver-sitân Hazret-i Sultân Murâd Hân” ün-

vanlı kasidesinin (k. 47) nesîbleri arasında ortak duygular çoktur. Bu ortak duygular nesîb başlangı-

cında kendisini gösterir. Enverî, nesîbine şöyle başlar: 

 ّیسک ای صْؼت هٌصْؼیَ تاؼی ّ قؽای

 یا تِهتی کَ تعًیات ـؽقتاظ ضعای
“Ey bağı ve sarayı ile Mansûriyye‟nin görünümü Allah hayrını versin! Sen Tanrı‟nın dünyaya 

gönderdiği bir Cennet‟sin!” (Dîvân, I/443). 

Nef‟î de nesîbine benzer duygularla başlar: 

Habbezâ bâğçe-i pâdişeh-i rûy-ı zemîn 

Görse Rıdvâr eden üstâdına yüzbi tahsîn (Nef‟î, s. 200). 

Enverî ve Nef‟î, matla beytinden sonra kendilerine has anlatım ve nesîbin anlam dünyasıyla ilin-

tili unsurlarla biri bâğı, diğeri de bahçeyi tasvir eder. Her ikisi de bâğı ve bahçeyi Cennet‟e benzettik-

ten sonra, aynı konuyu değişik bakış açısı ve unsurlarla anlatmaya devam etmiştir. Enverî, bâğ ile 

dünyayı mukayese eder ve dünyanın ömrü azalttığını, bağın ise ömrü uzattığını söyler. Amber kokulu 

çiçeklerinden, ırmaklarından ve mücevhere benzeyen taşlarından, ağaç dallarının sedef gibi inci do-

ğurduğunundan bahseder. Bahçenin güzelliğini yansıtan her unsurdan Cennet bağbanı olan Rıdvân‟ın 

Cennete götürdüğünden söz eder. Kader nakkaşının, bağın ağaçlarının resmini çizmede şaşırdığından, 

sabanın bağın yeşilliklerinde güç kalışından dem vurur. Bağdaki havuzlarda suların çoştuğundan, 

bağda havanın oynadığından, bağın ağaçlarının gölgesinden ve bağın güzelliklerinden söz açar; bağ-

daki çiçek ve kuşlardan bahsederek nesîbini bitirir (Dîvân, I/443-44). 

Nef‟î de bahçeden bahsederken duygularını şöyle yansıtır: Bahçe, renkli ve güzeldir. Berîn Cen-

net‟inin bahçesine benzer. Bahçedeki çiçekler yaz ve kış açarlar. Daima yeşildir, bundan dolayı ner-

gisler altın kadehi ellerinde tutarlar. Bahçenin bülbülü hem âşık hem de şuhtur. Gülleri övülmeye de-

ğerdir. Bahçenin lalesi, dilberlerin yüzüne benzer; sünbülü misk kokulu zülüf gibidir. Nesim bahçeden 

estikçe, nesrinin, sünbülün yasemenin güzel kokularını feleğin eteğine saçar. Kim seyrederse gönlü 

açılır. Havuzları güzel, mermerleri parlaktır (Nef‟î, s. 200-201). 

Nef‟î‟nin nesîbi Enverî‟nin nesibine göre daha toparlayıcı ve beyit içindeki kavramlar arasındaki 

bağlantı daha kuşatıcıdır. Nef‟î, nesîb muhtevasından kaymadan yoluna devam eder. Aynı özellikleri 

Enverî‟de göremiyoruz. O, üslubu gereği diğer nesîblerinde olduğu gibi yoluna devam etmede sağa ve 

sola kayar ama tekrar aynı yola girer ve yoluna devam eder. Tarzları gereği her iki şair de son derece 

güzel ve uyumlu bir bağ ve bahçe tasviri yapmışlardır.  

 

11. Enverî‟in Girizgâh Beyitlerinin Nef‟î‟ye Yansımaları 
Enverî‟nin girizgâh beyitlerinin Nef‟î‟ye yansıdığını az da olsa görebiliriz. Enverî, birinci kasi-

desinin nesîb bölümünde daha önce de söylendiği gibi baharın tasvirini yapmış, bahar unsurlarından 

oluşan anlam dünyasını nesîblerinde işlemiş ve bu unsurlardan çınar ağacını vesile kılarak girizgâh 

beytine geçmiştir (Dîvân, I/2). Benzer bir anlatımla girizgâh beytine geçiş Nef‟î‟de görülür.  

Nef‟î‟nin 6. kasidesi bir bahariyedir. Şair, burada bahar ve bahar unsurlarından yararlanmış ve 

duygularını şöyle yansıtmıştır: Baharın gelişiyle gülistanın üzerine letafet düşer, yeryüzünün lütfu 

asumana galip gelir. Laleler, kokulu mumlar yakarlar, bahçe üzerinde amber kokulu bulutlar peyda 

olur. Serv-i gül-endâmlar ortaya çıkar, yâsemenler de ergavân fidanının dalına sarılır. Bülbül, serv-i 
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çemân üzerinde salâya başlar. Nesim, hayat verici özelliğini sunar. Bağın güzellikleri gören Rıdvân; 

bağı behişte tercih eder. Şebnem katresi sûsenin yaprağında dizilir. Bülbülün yakıcı inlemeleri gülis-

tanı kapsar; gül, yüzünü gösterir (Nef‟î, s. 59-60). Nef‟î, bu duygular içerisinde gül, tıpkı “şeh-i âlem” 

gibi “taht-ı murassa” üzerinde yüzünü gösterir diyerek, güzel bir girizgâh beyti söyler:  

Firâz-ı gülbîn-i pür-jâleden gül gösterir rûyın 

Şeh-i âlem gibi taht-ı murassa‟ nerdübân üzre (Nef‟î, s. 60). 

Enverî, 62. kasidesinin nesîb bölümünün ilk beytinde gecenin gidip gündüzün geldiğinden, horoz 

ötüşü ve sarhoşların ayılmasından, güneş ordusunun ufuklardan girmesinden ve kadehin üzerindeki 

şarap güneşinden bahsederek doğan güneştense, şarabın parıltısının/hûrşîd-i mey‟in daha iyi olduğunu 

söyler. Enverî, hayal dünyasının güzel örneklerini yansıttıktan sonra “sâki”ye seslenir, ondan şarap is-

ter ve şahlar şahının izniyle cevher saç, diyerek güzel bir girizgâh beyti söyler: 

 ای قالی هَ ؼّی ظؼ اًعاؾ ّ هؽا ظٍ

 ؾاى َهی کَ ؼؾل هاظؼ ّ لِْل پكؽ آهع
 

 اؾ ظقت گُْؽ گكتؽ ظقتْؼ نٌِهاٍ 

 ظقتی ًَ هسیطی کَ ًْالم گِؽ آهع
“Ey ay yüzlü sâkî! Üzümü anne, eğlencesi de oğul olan o şaraptan (kadehe) dök ve bana sun! 

Şâhlarşâhının izniyle elden cevher saç! Bağışı cevher olan cömertlikte (sınırı) olmayan bir el!” 

(Dîvân, I/140). 

Benzer duygular Nef‟î‟nin “Der Medh-i Sultân Murâd Hân” başlıklı 15. kasidesinin nesib bölü-

münde de yer alır. Nef‟î, nesîbten girizgâha geçerken, Enverî‟nin girizgâh beytinde söylediğine ben-

zer söylemlerde bulunmuştur: 

Sâkî meded mey sun bize câm-ı Cem ü key sun bize 

Rıtl-ı pey-â-pey sun bize gitsin gönüllerden elem 

 

Bir câm sun Allah içün bir kâse de ol mâh içün 

Tâ medh-i şâhenşâh içün alam ele levh ü kalem (Nef‟î, 95).  

Enverî‟nin girizgâh beyitlerinin Nef‟î‟nin girazgâhlarına yansıması veya benzer kavramlar etra-

fında iki şairin girîzgâhlar yapmasına bir örnek de Enverî‟nin 70. kasidesi ile Nef‟î‟nin 62. kasidele-

rinde görülür. Enverî, nesibinde bahar mevsiminin tasvirini yapar ve nesîb bölümünün sonunda bir 

sabah vakti gülün karşısında şarap içmeden bahseder ve aynı duygularla girizgâh beytine geçer: 

 تاظٍ ضْؼظى زْل تْظ تؽ گل تٌِگام صثْذ

 کؽظى تع تْظ ضاصَ ظؼ ایام تِاؼتْتَ 
 

 تؽ گل قْؼی هی صاـی زاللكت ّ هثاذ
 ضاصَ اًعؼ هدلف صعؼ خِاى ـطؽ کثاؼ

“Sabah vakti, gülün yanında şarap içmek güzel olur. Özellikle bahar günlerinde tövbe etmek hoş 

olmaz/kötü olur. Kırmızı gülün yanında saf şarap (içmek) helaldir, mübahtır. Özellikle de büyüklerin 

övüncü cihan vezirinin meclisinde” (Dîvân, I/163). 

Nef‟î de bir bahariyyesinde Enverî‟nin bahariyye nesîbinde ele aldığı duygulara benzer duygular 

söyler ve mevsimle bağlantılı olarak şaraptan bahseder. Enverî‟de olduğu gibi Nef‟î, nesîb bölümünü 

bitirirken bahar ve şarap etrafında duygularını girizgâh beytine taşır ve Enverî‟nin duygularına benzer 

söylemlerde bulunur: 

Dey faslının encâmıdır zevk ü safâ hengâmıdır 

Ya‟ni bahâr eyyâmıdır nûş edeli âb-ı ineb 

 

Çün gitdi sâkî fasl-ı dey olup müretteb câm-ı mey 

Ol dâver-i ferhunde-pey şâyet kıla meyl-i tarab (Nef‟î, s. 255). 
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SONUÇ 

Fars Edebiyatı‟nda kaside denildiğinde Enverî, Türk Edebiyatı‟nda Nef‟î ismi öne çıkar. Bunun 

en büyük nedeni, her iki şairin üslup sahibi olmaları ve bu doğrultuda kaside yazmalarıdır. Bu çalış-

mada Enverî‟nin tabiat nesîbleri ve girîzgâh beyitleri hakkında bilgi verilmeye ve Nef‟î‟ye yansımala-

rı ortaya konulmaya çalışıldı. Elde edilen sonucu kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

Enverî‟nin nesîbleri, iki şekilde karşımıza çıkıyor. Birincisi konu birliği taşıyan ve içerisinde bir 

bütünlük arz eden nesîbler. Bahariyeler ve bazı âşıkane nesipleri bu tarzdadır. İkincisi, konu bütünlü-

ğü taşımayan nesîbler. Bu tür nesiblerde konu başlangıcı, başladığı gibi aynen devam etmez, değişik 

konular nesîbte yer alır. Anlam kayması kendini hemen hissettirir. Bu tür nesîblerde Arap kasideleri-

nin etkisi görülür. Nef‟î‟nin nesîbleri ağırlıklı olarak bir konu etrafında ve konunun anlam dünyasına 

uygun bir şekilde yazılmıştır. Dolayısıyla yek aheng özellik taşır diyebiliriz. Nesîb başladığı gibi bit-

tiği için, anlam kayması söz konusu olmaz. Bu başarılı nesîblerin yazılmasının altında, Nef‟î‟nin ken-

di çağına kadar gelen kaside nesîblerini iyi okuması ve etüt etmesi vardır. Bu birikime; kendi yetene-

ğini de katarak başarılı, anlam ve aheng birliğine sahip nesîbler yazmıştır, diyebiliriz. Nef‟î ve Enverî, 

ortak edebî kültürün iki temsilcisidir. Bundan dolayı nesîblerinde konu ortaklığı ve bununla ilintili 

olarak edebî ıstılahlar ve onların işlevselliği bir ve aynıdır. Farklılık, üsluplarında vardır. İki şairin bu 

özelliği birbirinden farklıdır ve değişkenlik arz eder. Ayrıca Enverî, nesîblerinin içerisine veya baş-

langıcına; “hayal” duygusunu katarak, zengin hayallerle bezenmiş ve bir hayalden diğerine atlayan 

hayallerin yer aldığı güzel beyitleri yerleştirmede başarılı olmuştur. Bu özellik Nef‟î‟de yoktur. 

Nef‟î‟nin nesîb içerisinde yer verdiği, neredeyse onunla anıldığı ve şiirine yerleştirmede son derece 

başarılı olduğu nesîbdeki “mübalağa” da Enverî‟de yoktur. Nef‟î‟nin medhiyelerinde görülen “gür 

ses”e benzer tok/gür söyleyiş de Enverî‟de yoktur.  

Enverî‟nin girîzgâh beyitleri oldukça güzeldir. Şair, nesîblerinde olduğu gibi girîzgâh beyitlerin-

de de iki farklı üslupla karşımıza çıkar. Konu bütünlüğü arz eden nesîblerin bitimi ve girîzgâhın beyti 

uyum içerisindedir. Konu bütünlüğü yansıtmayan nesîblerde de nesîb bitiminde ele aldığı konuya uy-

gun girîzgâh beyti söylemiştir. Kısaca o, nesîbine hangi konu ile başlarsa başlasın, söz girîzgâha ge-

lince konuya uygun beyit bulmada son derece başarılı olmuştur. Nef‟î de girîzgâh beyitlerinde olduk-

ça başarıdır. Onun başarısı, nesîbte konu sapması olmadığı için, nesîb konusuna uygun girîzgâh beyti 

söylemekte zorluk çekmemesidir. Fakat Enverî‟nin yakaladığı derinliği ve başarıyı, kanaatimizce ya-

kalayamamıştır. Bazı girîzgâh beyitlerinin “tatsız-tutsuz” oluşu bundan dolayıdır.  

Son söz olarak diyebiliriz ki, iki usta ve büyük şair, kendilerine “has” uslup oluşturmuşlar, bun-

ları nesîblerine yansıtmada oldukça büyük bir başarı göstermişler ve nesîbleriyle bağlantılı güzel 

girîzgâh beyitleri söylemişlerdir. 
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SAFĠ‟NĠN KA„BE-NÂME‟SĠ VE BU ESER ĠÇĠN  

YAZDIĞI TARĠHLER 
Mehmet Güler496 

 
GİRİŞ  

Allah’ın evi, yeryüzündeki ilk bina ve Müslümanların kıblesi olan Kaʻbe; Türk edebiyatında da 

önem verilen gerek müstakil bir mevzu olarak gerekse çeşitli vesilelerle kendisinden bahsedilen bir 

unsurdur. Kaʻbe kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında kaynaklarda “kaʻb” kökünden gelen özel 

bir isim olduğu belirtilir. “Kaʻb” kelimesinin yüksek olmak, dört köşe şeklinde olmak, tomurcuklan-

mak gibi anlamlara geldiği aynı zamanda dört köşe biçiminde olan her eve Kaʻbe adının verildiği de 

ifade edilmektedir (Yavuz 1974: 22). Kur’ân-ı Kerîm’de adı iki defa geçen Kâbe’ye [Mâide 5/95, 97] 

bir kısmı yine Kur’an’da yer alan Beyt [Bakara 2/125, 127, 158; Âl-i İmrân 3/96, 97; Enfâl 8/35; Hac 

22/26; Kureyş 106/3], Beytullah, el-Beytü’l-Atîk [Hac 22/29, 33], el-Beytü’l-Harâm [Mâide 5/2, 97], 

el-Beytü’l-Muharrem [İbrâhîm 14/37], el-Mescidü’l-Harâm [Bakara 2/144, 149, 150; Mâide 5/2; Tev-

be 9/7, 19, 28], el-Beytü’l-Ma‘mûr
497

 [Tûr 52/4], el-Meş‘arü’l-Harâm, Beniyye, Devvâre, Kâdis, Kıb-

le, Hamsâ, Müzheb gibi çeşitli isimler de verilmiştir (Ünal 2001: 14-15).  

Yeryüzündeki ilk bina olan Kaʻbe’nin aynı zamanda yeryüzündeki ilk ibadet yeri olma özelliği 

de bulunmaktadır. Özellikle namaz ve hacla ilgili belirli şartların yerine getirilmesi bakımından da ay-

rı bir öneme sahiptir. Kaʻbe’nin bulunduğu yöne yani kıbleye doğru yönelmek namazın şartları ara-

sında yer alır. Hz. Peygamber’in Mekke’de iken namazlarını Kaʻbe’ye veya Kudüs’teki Mescid-i 

Aksâ’ya doğru yahut her ikisini önüne alacak şekilde kıldığına dair farklı rivayetler bulunmakla bir-

likte Medine’ye hicret edince on altı veya on yedi ay Kudüs’e yönelerek namaz kıldığı ve “Yüzünü 

Mescid-i Harâm tarafına çevir, siz de yüzünüzü onun bulunduğu yöne çevirin” meâlindeki âyetle [Ba-

kara 2/144] Kâbe’nin kıble yapıldığı bilinmektedir. Hac ve umre ibadetinin rükünlerinden biri olan 

tavaf da Kâbe’nin etrafında yapılır. Kaʻbe sola alınmak suretiyle Hacerü’l-esved’in bulunduğu köşe-

den ya da hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafında dönüp aynı noktaya gelindiğinde bir şavt yapılmış 

olur. Bir tavaf ise yedi şavttan meydana gelir (Yaşaroğlu 2001: 21).  

Türk edebiyatında Kaʻbe, ilk inşasından başlayarak Hz. Âdem’den itibaren çeşitli peygamberle-

rin hayatıyla ilgisi açısından ele alınmış, bunlar arasında Hz. İbrâhim, Hz. İsmâil ve Hz. Muham-

med’in peygamberlik dönemleri üzerinde özellikle durulmuştur. Kâbe’den bahsedilirken tenâsüp ve 

çağrışımlar dolayısıyla Hacerü’l-esved, Zemzem Kuyusu, altın oluk, makâm-ı İbrâhim, Safâ-Merve, 

ihram, tavaf, sa‘y gibi Kaʻbeyle ilgili hususlar; telbiye ve ziyaret duaları ile hacca dair âyet ve hadisler 

de zikredilmiştir. Kaʻbe ve hac ibadetiyle ilgili olarak nakledilen menkıbe ve hikâyeler ise zengin bir 

malzeme oluşmasına sebep olmuştur (Uzun 2001: 23). 

Edebiyatımızda Kaʻbe’nin medhinde ve vasfında gerek aruz gerek hece vezniyle yazılmış pek çok 

kaside, gazel, destan ve ilahiler bulunmaktadır (Çelebioğlu 1998: 364). Bunun yanı sıra divanlarda 

Ka’be ve Beytullah redifli pek çok şiire rastlamak mümkündür. Yine divanlardaki farklı nazım şekille-

riyle kaleme alınan sayısız manzumede, Ka’be’nin çeşitli özellikleriyle veya benzetme unsuru olarak ele 

                                                           
496  Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (meh-

met.guler@gop.edu.tr) 
497  el-Beytü’l-Ma‘mûr ‚imar edilmiş ev‛ anlamına gelir. Kaynaklarda yedinci kat semada melekler için inşa edilmiş, bir ge-

leni bir daha gelmemek üzere her gün yetmiş bin meleğin ziyaret edip ibadet ettiği bir mabeddir.  Kurân’da geçen ‚el-

Beytü’l-Ma‘mûr‛ ifadesinin yedinci gökteki mabed olabileceği gibi Kaʻbe için de söylenmiş olabileceği belirtilmektedir. 

Çünkü yedinci gökteki mabed gibi Kaʻbe de maʻmurdur ve gece gündüz ibadete edenlerle dolup taşmaktadır (Dinî Kav-

ramlar Sözlüğü 2006: 70) 
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alındığı görülmektedir. Edebi ve hayali bir unsur olarak bahsedilmesinin ötesinde menâsik-i hac ve 

menâzil-i hac türü eserlerde Kaʻbe ile ilgili çeşitli bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Ahmed Fakîh’in 

Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe’sinde, Fevrî’nin Risale-i Mekkiyye’sinde, Gubârî’nin Menâsik-i Hac ve 

bunun yanı sıra Kâbe’nin yapılışı ile ölçüleri hakkında bilgi veren mensur Mesâhatnâme adlı kitapların-

da, Abdurrahman Hibrî’nin Menâsik-i Mesâlik adlı eserinde, Sulhî’nin der Beyân-ı Aded-i Menâzil-i 

Hicâz adlı mesnevisinde, Moralı Bahtî’nin Manzûme fî Menâsiki’l-Hacc’ında, Seyyid Hasan 

Rızâî’nin Tuhfetü’l-Menâzili’l-Kâ‘be’sinde, Cûdî’nin Merâhilü Mekke mine’ş-Şâm adlı manzumesinde, 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nin -bütünüyle hac yolculuğuna ayırdığı- dokuzuncu cildinde, 

Kâmil’in Menâsik-i Hacc’ında, Kadrî’nin Menâzilü’t-tarîk ilâ Beyti’llahi’l-ʻatîk adlı eserinde, Seyyid İb-

rahim Hanif’in Hâsıl-ı Hacc-i Şerîf li-Menâzili’l-Harameyn adlı eserinde, Mehmed Edîb’in Nehcetü’l-

Menâzil’inde, Nâbî’nin hac ziyaretinin ardından yazdığı Tuhfetü’l-Haremeyn adlı kitabında vb. pek çok 

eserde Kâʻbe’ye dair önemli bilgiler bulunmaktadır.
498

 

Bunların dışında edebiyatımızda özellikle Kaʻbe hakkında kaleme alınan ve Ka‘be-nâme adıyla 

anılan eserler de mevcuttur. Ka‘be-nâmeler, Ka‘be’nin tarihini kudsiyetini ve çeşitli hususiyetlerini 

konu alan eserlerdir (Çelebioğlu 1998: 364). Bu isimle bilinen en meşhur manzume, Akşehirli Abdur-

rahman Gubârî’ye aittir
499

. Aynı adı taşıyan bir diğer eser, çalışmamıza konu olan Safî’nin Ka‘be-

nâme adlı mesnevisidir
500

. Kütüphane kayıtlarında bu adı taşıyan iki eser daha mevcuttur. Fakat bu 

eserlerin gerek hacimleri gerekse şekil özellikleri ve muhtevaları bakımından bahsi geçen önceki iki 

eserden ayrı değerlendirilmesi gerektiği fark edilir.  

Kayıtlarda adı geçen bu Ka‘be-nâmelerden biri Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan ko-

leksiyonu nr. 95’te bulunmaktadır. Bu nüshanın 1b-8b varaklarında yer aldığı belirtilen eserin incele-

mesi yapıldığında sadece 4b-5a varaklarında Kaʻbe ile ilgili bir manzumenin
501

 mevcut olduğu, bazı 

sayfaların boş bırakıldığı, geri kalan kısımda ise mensur olarak Kaʻbe ve Kudüs’ten bahsedilen hadis 

tercümeleri ve rivayetlerin bulunduğu görülmektedir. Kayıtlarda adı geçen diğer Ka‘be-nâme ise Sü-

leymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbi Efendi koleksiyonu nr. 1578’de bulunmaktadır.
502

 Farklı eser-

lerden oluşan bu yazma nüshanın 147b-164a varaklarında yer alan bu mensur eserde, “hazâ kitâb-ı 

Kaʻbe-nâmetü’l-Şerîfe” başlığı bulunmakta olup Mekke’nin faziletleri hakkında bazı hadislerin ter-

cümesini içermektedir. Yazarı “Ebu’l-fazl Muhammed es-Sincârî”dir.
503

  

                                                           
498  Türk edebiyatında Kaʻbe ile ilgili yazılmış eserler hakkında daha geniş bilgi için şu çalışmalara bakılabilir: Coşkun, Men-

deres (2002), Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyni, Kültür Bakanlığı 

Yay., Ankara; Uzun, Mustafa (2001), ‚Kâbe‛-Türk edebiyatı- mad., Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, TDV 

Yay., Ankara, C. 24, s. 23-26.   
499  Bu eser üzerinde Nuray Şimşek (1987), Behcet Canöz (1996) ve Özay Karadağ (1999) tarafından üç yüksek lisans tezi ha-

zırlanmıştır. Nuray Şimşek tarafından hazırlanan çalışmada eserin 3199 beyitten oluştuğu görülürken, Özay Karadağ’ın 

çalışmasında manzumenin beyit sayısı 3213 olarak tespit edilmiştir. Behcet Canöz’ün ‚Haza Kitab-ı Kabename-yi Şerif‛ 

başlığını taşıyan çalışmasına ise ulaşılamamıştır. Yüksek Öğretim Kurumu Tez sistemindeki kayıtlarda, çalışmaya ait 

bilgilerde ‚Gubari Abdurrahman bin Abdullah Akşehri‛ dizin bilgisi yer almaktadır.  
500  Eser, Topkapı Sarayı Müzesi, Revan bölümü, TSMK R. 835’te bulunmaktadır. Aşağıda eserle ilgili bilgilere yer verilecek-

tir. Bu eserin çeviri yazısı, metin incelemesi ve yazarının hayatı hakkında detaylı bilgileri içeren bir kitap çalışmamız ba-

sıma hazır bulunmaktadır. 
501  Bu manzume sekiz bentlik bir murabbaʻ-ı mütekerrirdir. Şairin adını veya mahlasını tespit edemediğimiz bu şiir 

‚fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün‛ kalıbıyla yazılmıştır. Bendlerin sonunda tekrar eden ‚Ṭoymadım görmege hergiz ey 

Kaʻbetullah ben seni‛ mısrasındaki kelime fazlalığı sebebiyle vezin bozulmaktadır. (‚ey‛ kelimesi çıkarılınca vezin dü-

zelmekte ve anlamda da bir aksaklık oluşmamaktadır.) 
502  Mustafa Uzun (2001: 23) ‚Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 3955‛te bu eserin başka bir nüshası daha olduğu-

nu belirtmektedir. Fakat tarafımızdan incelenen bu nüshada, mensur ve manzum karışık olarak kaleme alınmış, Arapça 

bir Esmaü’l-Hüsna şerhi bulunmakta olup bahsedilen eserin bu nüshada bulunmadığı fark edilmiştir. 
503  Bu eser yazma nüshada ‚hazâ kitâb-ı Kaʻbe-nâmetü’l-Şerîfe‛ başlığı ile yer almaktadır. Bu eserin Berlin’de Almanya Mil-

li Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonunda bulunan ‚Ms.or.oct.1602 Staatsbibliothek , Berlin‛ arşiv numaralı baş-

ka bir nüshası üzerine Ebru Karaman (2018) tarafından ‚Menâkıb-ı Mekke‛ başlıklı bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. 

Ancak tek nüshaya dayalı olan bu çalışmada ‚Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbi Efendi koleksiyonu‛ndaki nüs-

hadan bahsedilmemiştir.  
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Bu bilgilerden hareketle şu an için kayıtlarda Kaʻbe-nâme olarak isimlendirilmiş eserlerden sa-

dece iki tanesinin hacimli manzum eserler olduğu fark edilmektedir. Kayıtlarda yer alan diğer Kaʻbe-

nâmelerin birisinin Kaʻbe ile ilgili hadis tercümelerini ihtiva eden mensur bir eser olduğu; diğerinin 

ise konusu sebebiyle bu ismin sonradan verildiği düşünülen -Kaʻbe ile ilgili sekiz bentlik bir murab-

baʻ-ı mütekerrirdir ve hadis tercümeleri içeren- bir risale olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Safinin Hayatı ve Eserleri 

Üzerinde inceleme yaptığımız Ka‘be-nâme adlı bu eserin yer aldığı Topkapı Sarayı Müzesi ka-

yıtlarında eserin yazarı olarak “Safi” ismi kaydedilmiştir. Eserin başka bir kaydının olduğu Yazma 

Eserler Kurumu Başkanlığına ait “www.yazmalar.gov.tr” adlı internet sitesinde ise yazar adı “Şafî” 

olarak görünmektedir. Eser incelendiğinde ise şairin, mahlasını dört farklı yerde zikrettiği görülür. 

Bahsi geçen bu dört yerin tamamında mahlasın aynı şekilde yazılmış olduğu fark edilir. Bunların hep-

sinde şair; “sad, fe, ye” harflerini sırasıyla kullanarak Arap harfleriyle صفى şeklinde mahlasını yazmış-

tır. Bu yazım şekli Latinize edilerek günümüz Türkiye Türkçesine çevrildiğinde “Ṣafî” şeklinde 

transkribe edilmektedir. 

Peki, mahlası Safî olan bu şair kimdir? Şimdi bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Ulaşabil-

diğimiz edebiyat tarihleri, şuara tezkireleri, biyografik bilgi içeren ansiklopedi ve sözlükler, tezler, in-

ternette yer alan çeşitli veri tabanları ve siteler incelendiğinde Safî mahlaslı pek çok şairin bulunduğu 

görülmektedir. 

Fakat eserin yazılış tarihinin belli olması, Safî mahlaslı bu şairlerin sayısını azaltmak ve araların-

dan doğru kişiyi bulmak adına kolaylık sağlayabilir. Eser Hicri 1131 (Miladi 1718/1719) tarihinde ya-

zılmış olduğuna göre şairin de kabaca 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın ilk yarısı -ya da 

18.yüzyılın üçüncü çeyreği- arasında bir zaman diliminde yaşadığı varsayılabilir.  

Eserin yazılış tarihinin bilinmesi sebebiyle zaman tahdidi ile yaptığımız araştırmalar neticesinde 

kaynaklarda adı geçen -17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın üçüncü çeyreği arasında yaşamış 

olan- Safîlerden herhangi birinin böyle bir eser yazdığına dair bilgi bulunamamıştır. Bu durumda eli-

mizdeki bu eseri yazan Safî’nin biyografik eserlerde ve tezkirelerde yer almadığı yahut farklı bir isim 

ya da mahlasla yer almış olabileceği ihtimali ortaya çıkmaktadır. Dahası Safî’nin bu eserinden başka 

eserlerinin olması ihtimali de bulunmaktadır. Bu durumda daha geniş bir tarama ile Safî mahlasını 

içeren bütün çalışmaları ve yayınları gözden geçirmek gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Bu doğrultuda Safî mahlasını muhtevî çeşitli makale, tez, ansiklopedi maddeleri tespit edilmiş ve 

incelenmiştir. İnceleme neticesinde elimizdeki eserle tarih, üslup ve bir kısım özellikler yönünden ör-

tüşen bazı çalışmalara ulaşılmış ve bu bilgiler dolaylı da olsa Safî’nin kim olduğuna dair yeni bilgilere 

ulaşmamızı sağlamıştır. Ancak ulaştığımız bu bilgiler neticesinde oldukça şaşırtıcı bir durum ortaya 

çıkmıştır. Çünki Safî’ye dair yapılmış çalışmaların hemen hepsinde biyografik kaynakların Safî’den 

bahsetmediği dile getirilmekteyken bizim araştırmalarımıza göre biyografik kaynaklarda bu şahıs yer 

almaktadır. Fakat farklı bir isimle!  

Şimdi kısaca Safî’nin kimliğini tespit etmekte faydalandığımız çalışmalara göz atalım. Bu çalış-

malar -yazılış tarihlerine göre sıralanması bilgi akışını görmemizi sağlayacağından- kronolojik olarak 

verilecektir. 

 

Nuray Şimşek, Abdurrahman Gubari’nin Kâbe-nâmesi: 

Bu çalışmalardan ilki Nuray Şimşek tarafından yapılan “Abdurrahman Gubari’nin Kâbe-nâmesi” 

başlıklı yüksek lisans tezidir.
504

 Bu çalışmada Safî’den ve Kâbe-nâme’sinden bahsedildiği görülür. 

Ancak Safî’nin kim olduğu ve hayatı hakkında bilgi bulunmaz. Bu çalışmada eserle ilgili olarak bir 

kısmı kütüphane kayıtlarından alınmış olan bilgiler paylaşılmıştır. Kısaca eserin yazılış tarihi, vezni 

ve nüsha bilgileri gibi tanıtıcı bilgiler verilmiş sonrasında eserin hacmine ilişkin bazı detaylar payla-

şılmıştır. Çalışmada eserin ortalama 1200 küsür beyit olarak hesaplamasına rağmen müellifi tarafın-

                                                           
504  Şimşek, Nuray (1987), Abdurrahman Gubari’nin Kâbe-nâmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü, İstanbul. 
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dan 2000 beyitten meydana getirildiğinin belirtildiği ifade edilmiştir. Müellifin ağzından söylenen bu 

iddia şu beyitle desteklenmiştir: 

 Cümle evsâfını zirâ ikibin kıldum beyân  

 Rütbe-i kadr-i mu‘allâsında itdüm ‘ayân505 

 

Ancak eserin hacmiyle ilgili olarak verilen bu bilgiler yanlıştır. Zira ne eserin beyit sayısı 1200 

küsürdür ne de Safî, manzumesini 2000 beyitten meydana getirdiğini söylemiştir. Hatalı okuma neti-

cesinde ortaya atılan bu iddianın geçersizliğiyle ilgili olarak aşağıda manzumedeki ilgili beytin yazma 

nüshadan alınmış görüntüsü ve bunun doğru okunuşu yer almaktadır:  

  
  Cümle evṣâfını zîrâ yek-be-yek ḳıldım beyân   

  Rütbe-i ḳadr-i muʻallâsın da itdim hep ʻayân (29b/1158) 

Şair beyitte Kaʻbe’nin bütün vasıflarını tek tek anlattığını ve yüce mertebesini açıkça belirttiğini 

söylemektedir.  

 

Mehmet Sait Çalka, Mustafa Efendi ve Gülşen-i Pend Mesnevisi: 

Safî ile ilgili bilgi veren diğer bir çalışma Mehmet Sait Çalka tarafından hazırlanan “Mustafa 

Efendi ve Gülşen-i Pend Mesnevisi” başlıklı yüksek lisans tezidir
506

. Bu çalışmanın başlığında her ne 

kadar Safî’nin mahlası geçmese dahi eserin içerisinde pek çok yerde müellif ismi olarak Mustafa Safî 

ismi yer almaktadır. “Eserin Hâtimesi Bahsi”
507

 başlıklı bölümde de müellifin eseri H.1120/M.1708 

Ramazan ayında yazmaya başladığı, H.1120/M.1709 Zilhicce ayında ise bitirdiği belirtilmiş ve yaza-

rın mahlasının Safî olduğu dile getirilmiştir.  

 Safî sen Hakk’a bî-had şükr ü hamd it 

 Sana bu nev-zemîn Hak’dan ‘atâdur (87a/2791) 

 

 Sene bin yüz yigirmi idi târih 

 Ki bu nazma şürû’um ibtidâdur (88a/2815) 

 

 Mübârek mâh-ı savmun gurresinde 

 Ki bed’ itdükde sehl iden Hudâ’dur (88a/2816) 

 

 Meh-i Zî’l-hicce’de el-Hamdüli’l-lâh 

 Ki bu nazmum tamâm u inkizâdur (88a/2822)  

 

Bu çalışmada da “Yaptığımız tüm araştırmalar sonucunda, Mustafa Efendi ve Gülşen-i Pend 

mesnevisi ile ilgili tek ve kesin bilgiye yalnızca Bursalı Mehmed Tahir Bin Rıf’at’ın Ahlak Kitapla-

rımız508 adlı eserinde rastlamakla birlikte, bu eserde de maalesef müellif ile ilgili herhangi bir bilgiye 

yer verilmediği görülmüştür.509
” denilmekte ve ardından şuara tezkirelerinde de araştırmalar yapıldığı 

fakat ne yazarla ne de eserle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı belirtilmektedir.
510

 

                                                           
505  Şimşek (1987), s. 49 
506  Çalka, Mehmet Sait (2007), Mustafa Efendi ve Gülşen-i Pend Mesnevisi, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, , S. 18. 
507  Çalka (2007), s.117 
508  Bursalı Mehmed Tahir Bin Rif’at (H.1325), Ahlak Kitaplarımız, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, s. 32. (Osmanlı Türk-

çesiyle yazılmış, matbu olan bu eserde bahsi geçen Mustafa efendi ve eseriyle ilgili şu bilgiler yer almaktadır: ‚Gülşen-i 

Pend: Manzumdur, 1120 tarihinde Mustafa Efendi isminde bir zat tarafından nazm edilmiştir. Bir nüshası Akhisar kütüphanesinde 

mevcuttur.‛ 
509  Çalka (2007), age. s.18 
510  Ancak bu tez çalışmasında gözden kaçırılan ve Safî hakkında önemli olan bazı bilgiler mevcuttur. Çalışmanın 194. sayfa-

sında yer alan şu üç beyit Safî’nin hayatı hakkında başka bilgiler içermektedir: 
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Mehmet Sait Çalka, “Safî Mustafa Efendi’nin Osmanlı Esnaf ve Sanatkârlarına Nasihatleri: 

Mehmet Sait Çalka tarafından hazırlanan bir diğer çalışmada
511

 ise “…adına sadece Bursalı 

Mehmed Tahir Bin Rıf’at’ın Ahlâk Kitaplarımız512 adlı eserinde rastladığımız Safî Mustafa Efen-

di’nin H. 1120/M. 1708 yılında kaleme aldığı Gülşen-i Pend mesnevisinde esnaf ve sanatkârlara yap-

tığı nasihatler üzerinde durmaya çalışacağız…” denilerek Safî hakkında farklı bir bilgi verilmemiştir. 

 

Emine Yeniterzi, Nasîhat-Nâme-i Safî: 

Sıradaki çalışma Emine Yeniterzi tarafından kaleme alınan “Nasîhat-Nâme-i Safî
513

” başlıklı 

makaledir. Bu çalışmada Mustafa Safî efendinin hayatıyla ilgili şu bilgiler verilmektedir: “Biyografik 

kaynaklarda adından söz edilmeyen Mustafâ Safî Efendi hakkında, müellifin bir diğer eseri olan Gül-

şen-i Pend adıyla kaleme alınmış nasihat-nameden bilgi ediniyoruz. Eser üzerinde Mehmet Sait Çalka 

yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Mustafâ Safî, Gülşen-i Pend’i h.1120/m.1708 Ramazan ayında yaz-

maya başlamış, h.1120/m.1709 Zilhicce ayında tamamlamıştır… 

Gülşen-i Pend’de 2791 ve 2850. beyitler ile bir rubaîde Safî mahlasını kullanan şair dîvân-ı 

hümâyûn kâtiplerinden olduğunu, isim ve lakabının Tavîle başı Mustafâ olduğunu belirtir: 

 Hakîr bu devletün perverdesiyem 

 Devām-ı devlete kârum senâdur 

 

 Debîrî zümresinden bendesiyem 

 Ki dîvân-ı hümâyûn bana câdur 

 

 Sadâkatle şehîrem ism ü resm[üm] 

 Tavîle başı zât-ı Mustafâdur (722-724) 

 

Nasîhat-Nâme-i Safî için bir takrîz514 kaleme alan Kâmî de şairin lakabının Tavîle-zâde olduğu-

nu bildirir:   

 Reşkâ bu ṭarḥ-ı dil-cû naẓm-ı Ṭavîle-zâde 

 Naḫl-i naṣîḥat üzre nev-bâve-i ḳarîḥa515 

 

Emine Yeniterzi tarafından verilen bu bilgilerle Gülşen-i Pend ve Nasihat-nâme adlı eserlerin 

aynı kişiye ait olduğu anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra yine aynı çalışmada “Nasihat-nâme
516

” adlı 

eserin devamında yer alan sayfalarda Safî’nin manzumelerinin telif tarihini H. 1125/M. 1713-14 ola-

rak verdiği bir beyit kaydedilmiştir.
517

 

                                                                                                                                                                            
  Hakîr bu devletün perverdesiyüm  

  Devâm-ı devlete kârum senâdur (722) 

 

  Debîrî zümresinden bendesiyüm 

  Ki dîvân-ı hümâyûn bana câdur (723) 

 

  Sadâkatle şehîrüm ism ü resm 

  Tavîle başı zât-ı Mustafâdur  (724) 

Bu bilgilere ilk olarak Emine Yeniterzi ‚Nasîhat-Nâme-i Safî‛ adlı makalesinde yer vermiştir. Aşağıda bu çalışmadan da 

bahsedilecektir.  
511  Mehmet Sait Çalka (2011), ‚Safî Mustafa Efendi’nin Osmanlı Esnaf ve Sanatkarlarına Nasihatleri‛, (ed. Baki Çakır) Ahi-

lik, Kırklareli Üniversitesi Yay., Kırklareli, s. 79-96. 
512  Bu eserle ilgili 13. dipnota bilgi verildi. Bkz. Bursalı Mehmed Tahir Bin Rif’at (H.1325), s. 32 
513  Yeniterzi, Emine (2013), Nasîhat-Nâme-i Safî, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul, 425-446. 
514  Bu takriz Kâmî Divanı’nda da bulunmaktadır. Bkz. Yazıcı, Gülgün Erişen (2017) (Haz.), Edirneli Kâmî, Kâmî Dîvânı, 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, s. 258 
515  Yeniterzi (2013), s. 426. 
516  Bu eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, nr. 5295’te yer almaktadır. 
517 Ḫalḳa İsḥâḳ o aḳdes-i eẕelī (h. 1125/ m. 1713-4) 



 378   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

Ahmet Doğan, XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Safî Mustafa ve Rubaileri: 

Safî ile ilgili bilgi verdiğini tespit ettiğimiz son iki çalışma Ahmet Doğan tarafından hazırlanmış-

tır. Bunlardan ilki “XVIII. yüzyıl Şairlerinden Safî Mustafa ve Rubaileri
518

” başlıklı makaledir. Bu ça-

lışmada Safî’ye ilişkin şu bilgiler verilmiştir: 

“Asrın buhranlı havasını teneffüs eden Safî, tezkirelerde ismi geçmeyen bir şairdir. Milli Kütüp-

hane’de 06 Mil Yz FB 301 arşiv numarasıyla “Eşʻâr” adı altında kayıtlı bir divanın müellifi olarak, 

“Safî Mustafa” şeklinde zikredilmesiyle eserinden ve kendisinden haberdar olabildiğimiz Safî’nin, on 

sekizinci yüzyıl şairi olduğunu yine buradaki bilgilerden öğrenmekteyiz. Tespit edebildiğimiz kada-

rıyla başka bir nüshası bulunmayan eserin, Ankara Milli Kütüphane yazmaları arasındaki Fahri Bilge 

varislerinden satın alınan ve baş tarafı eksik olan bu yegâne nüshasında müstensih, ferağ vb. herhangi 

bir kayıt olmadığından Safî hakkında yeni bir bilgi edinilememektedir. Ancak bahsi geçen divan ince-

lendiğinde asıl isminin Mustafa olduğunu öğrendiğimiz şairin; biri, yakın ahbapları olması muhtemel 

Hüseyin ve oğlu Hasan’ın öldürülmeleri münasebetiyle H.1123-M. 1711/1712 yılına diğeri, Şehit Ali 

Paşa (ö. 1128/1716)’nın Mora’yı yeniden fethi üzerine H.1127-M.1715 yılına düşülen tarihlerden ha-

reketle, tahminen on yedinci yüzyılın son çeyreği ile on sekizinci yüzyılın başlarında hayatta olduğu 

anlaşılmaktadır: 

 Bî-ġam ol çekme elem ġayrı saña olmaz cefâ 

 Ḥaḳḳ’a ḥamd eyle cihânda oldı ismüñ Muṣṭafâ (vr. 21b) 

 

 Şehîden iki maẓlûm fevt olup didi Ṣafî târîḫ 

 Ḥasan ile Ḥüseyn’e ḳıydılar ‘aṣruñ Yezîdânı (vr. 14b) 

 

 Seyf ile aldı ‘Alî Paşa ḳılâ‘-ı Mora’yı 

 Didi bu târîḫi de hâtif fütûḥât-ı kebîr (vr. 13b)519 

 

Ahmet Doğan bu çalışmasında 06 Mil Yz FB 301 arşiv numarasıyla kayıtlı divanın müellifi olan 

Safî Mustafa ile Gülşen-i Pend isimli mesnevinin sahibi olan Mustafa Safî’nin aynı kişi olabileceğini 

dile getirmiştir. Bu iddiasını her iki eserin yazılış tarihlerinin birbirine yakın olması, her iki eserde de 

dönemin padişahı III. Ahmed ile sadrazamı (Damat/Şehit) Ali Paşa’ya ayrılmış övgü beyitleri bulun-

ması, eserlerin üsluplarının birbirine yakın olması, Divanda çok fazla sayıda rubai bulunurken Gül-

şen-i Pend’de de -başında bir sonunda on olmak üzere- toplamda 11 rubainin yer alması ve bazı yanlış 

imlâ edilen kelimelerin her iki eserde de ortak olarak bulunması gibi nedenlerle açıklamaktadır.
520

 

Ahmet Doğan, Safî Mustafa’nın Gönlüyle Muhavere Niteliğinde Bir Manzumesi: 

Ahmet Doğan tarafından hazırlananan diğer çalışma ise “Safî Mustafa’nın Gönlüyle Muhavere 

Niteliğinde Bir Manzumesi
521

” başlığını taşımaktadır. Bu makalede Safî’nin hayatına dair yeni bir 

bilgi verilmeyip bir önceki çalışmada tespit edilen bilgilere kısaca değinildiği görülür. 

Bu bilgilerin ışığında Safî’nin, üzerinde çalışma yaptığımız Ka‘be-nâme adlı eseri dışında şu an 

için tespit edilebilen Gülşen-i Pend, Nasihat-nâme ve bir de Dîvân’ı olduğunu öğreniyoruz. Şimdi de 

biyografik eserlerde yer alan bilgileri gözden geçirelim. Fakat yukarıda da bahsettiğimiz gibi Safî’nin 

biyografik kaynaklarda farklı bir isimle yani “Safhî” olarak yer aldığını düşünüyoruz. Bu görüşümüzü 

destekleyen nedenleri ve bunların detaylarını paylaşmadan önce kaynaklarda yer alan Safhî ile ilgili 

bilgileri aktaralım: 

                                                                                                                                                                            
 İde me’vā bu naẓm-ı bī-bedeli (h. 1125/ m. 1713-4) 

Bu beytin her iki mısrası da H. 1125/ M. 1713-4 tarihini vermektedir.  (Yeniterzi 2013: 427)  
518  Doğan, Ahmet (2015a), XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Safî Mustafa ve Rubaileri Turkish Studies International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/4 Winter, p. 443-464 
519  Doğan (2015a), s.446   
520  Doğan (2015a), s.447 
521  Doğan, Ahmet (2015b), Safî Mustafa’nın Gönlüyle Muhavere Niteliğinde Bir Manzumesi, International Journal Of Social 

Science Doi Number:Http://Dx.Doi.Org/10.9761/Jasss2879 Number: 34, P. 103-121, Spring II 
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Tezkireler ve biyografik kaynaklarda Safhî: 

Tezkiretü’ş-Şuara Sâlim Efendi:
522

 

Ṣafḥî: Nâm-ı vâlâları Muṣṭafâ’dır. Dârü’n-naṣri ve’l-meymene Edirne diyârından bedîdâr ve 

Iṣṭabl-ı ʻÂmire-i şöhretde Ṭavlabaşı-zâde demekle şöhret-şiʻâr olmuşlardır. Menâṣıb-ı dîvândan şehr 

emîni ve şıḳḳ-ı &âli& defterdârı ve Ḥaremeynü’ş-şerîfeyn muḥâsebeciligi gibi baʻżı menâṣıb ol-

duḳdan ṣoñra âḫir-i ʻömründe Mekke-i mükerremeniñ mücâvereti şerefiyle müteşerrif olup Cidde 

kitâbeti ile ziyâret-i Beytü’l-Ḥarâm ve birḳaç müddet ol buḳʻa-i cennet-etribede ârâm etdikden ṣoñra 

şeyḫü’l-Ḥaremlik ile ser-firâz olmuşlardı. Egerçi eşʻârı bisyârdır fe-ammâ pâkîze-güftâr degildir. Bu 

güftâr cümle-i â&ârındandır.  

Beyt 

 Ḳoydu ġam leşkeri yüz göñlüme hâmûn hâmûn 

 Ḳara bayraḳlı ʻalemler ucu gül-gûn gül-gûn 

 

Tuhfe-i Nâilî:
523

 

Ṣafḥî: Ṭavlabaşızâde Muṣṭafâ Efendi, Edirneli, Ḥarameyn muḥâsebecisi, şeyḫü’l-Ḥarem, vefâtı 

H. 1136, M. 1723 [1724] 

Ḳoydı ġam leşkeri yüz göñlüme hâmûn hâmûn/Ḳara bayraḳlu ʻalemler ucı gülgûn gülgûn 

Bundan sonra sıralanacak olan kaynaklardaki bilgilerin, yukarıdaki iki eserden faydalanılarak 

yazılmış oldukları fark edilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir yeni bilgi içermezler.  

Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü:
524

 

Safhî: Edirne’de doğdu. Asıl adı Mustafa olup, Tavlabaşı-zâde sanıyla tanındı. Şehir emini, şıkk-

ı sâlis defterdârı, Haremeyn muhasebecisi oldu. Mekke’de mücavir olarak kaldı.  

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi:
525

 

Safhi Mustafa Efendi (Tavlacıbaşızade): Divan şairi (?-1723). Edirnelidir. Sâlim tezkiresinde be-

lirtildiğine göre Şıkk-ı sâlis defterdârı, Harameyn muhasebecisi ve daha sonra Şeyhü’l-Harem oldu. 

Şairliği başarılı değildir, aynı tezkirede bir beyti verilmektedir.  

Edirne Şairleri:
526 

Safhî (ö. XVII. yy): Safhî’nin doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Kaynakların Edirneli olarak 

zikrettikleri bu şairin asıl adı Mustafa’dır. Halk arasında kendisine Tavlabaşı-zâde denirdi. Öğrenimi-

ni tamamladıktan sonra şehir emini, şıkk-ı sâlis defterdârı, Haremeyn muhasebecisi olmuş ve bir ara 

Mekke’de mücâvir olarak kalmıştır. Safhî’nin şiirlerine dair bilgimiz yoktur. 

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi:
527

 

Safhi (?-1723): Divan şairi. Edirne’de doğdu. Asıl adı Mustafa Safhi Efendidir. Halk arasında 

Tavlabaşızâde sanıyla tanındı. Şehir emini, şıkk-ı sâlis defterdârı, Haremeyn muhasebecisi ve şeyhü’l-

Harem oldu. Mekke’de mücavir olarak kaldı. Şairliği başarılı olmayıp Şiirine örnek Sâlim tezkiresin-

dedir. 

 

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü:
528

 

Safhî, Tavlabaşızâde Mustafa: (d.?/?-ö.1136/1723-24) Asıl Adı Mustafa, mahlası Safhî’dir. Tav-

labaşızâde sanıyla tanındı. Edirne’de doğdu. Şehremîni, şıkk-ı sâlis defterdarı, Haremeyn muhasebe-

                                                           
522  İnce, Adnan (2005), Tezkiretü’ş-Şuʻarâ Sâlim Efendi, AKM Yay., Ankara, sy: 464-465. 
523  Tuman, Mehmet Nail (2001), Tuhfe-i Naili -Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri-, (Haz: Cemal Kurnaz, Mustafa Tat-

cı) Bizim Büro Yay., Ankara, C. II, sy: 559. 
524  Haluk ipekten, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler 

Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, s. 410. 
525  Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990), Dergah Yay.,İstanbul, C. 7, sy: 412. 
526  Canım, Rıdvan (1995), Edirne Şairleri, Akçağ Yay., Ankara, sy: 331. 
527  Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007), AKM Yay.,Ankara, C: 7, sy: 425. 
528  Erdoğan, Mehtap (2014), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3629 [madde ya-

zım tarihi: 15.07.2014, erişim tarihi: 28.08.2019+ 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3629
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cisi oldu. Ömrünün sonlarında Mekke’de mücavir olarak kaldı. Cidde kâtipliği yaptı, Kabe’yi ziyaret 

etti ve bir müddet sonra Şeyhü’l-harem oldu. 1136/1723-24 yılında vefat etti. Sâlim'e göre, şiirleri 

çoktu, ancak başarılı değildi (İnce 2005: 465). 

 

Safî’nin biyografik kaynaklarda “Safhî” olarak yer alması:  

Safî’nin biyografik kaynaklarda yer alan “Safhî” ile aynı kişi olduğunu düşünüyoruz. Bu görüşü 

aşağıda sıradaladığımız şu sebeplere dayandırarak ileri sürüyoruz: 

1. Zaman uyumu: Safî’nin eserlerinden tespit ettiğimiz tarih kayıtlarıyla biyografik eserlerde adı 

geçen Safhî’nin aynı zaman diliminde yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Biyografik kaynaklarda geçen Safhî’nin vefât tarihi H. 1136, M. 1723 [1724]’tür. Safî’nin ise sı-

rasıyla Gülşen-i pend (eserin bitişi için H.1120/M.1709 yılına tarih düşürmüştür), Divân (biri tanıdığı 

kimselerin öldürülmeleri için H.1123-M. 1711/1712; diğeri, Şehit Ali Paşa’nın Mora’yı yeniden fethi 

üzerine H.1127-M.1715 yıllarına tarih düşürmüştür), Nasîhat-Nâme (bu eserdeki bazı manzumelerinin 

telif tarihi için H. 1125/M. 1713-14 yıllarına tarih düşürmüştür) ve Ka‘be-nâme (manzumenin yazılış 

tarihi olarak H.1131-M.1718/1719 yılına tarih düşürmüştür) adlı eserlerinden 1709 ile 1719 tarihleri 

arasında hayatta olduğu ve eser vermeye devam ettiği anlaşılmaktadır. Görüleceği üzere bu tarihler 

birbiriyle çok yakındır.   

2. İsimlerin aynı olması (Mustafa): Safî’nin eserlerinden hareketle isminin Mustafa olduğunu 

tespit etmek mümkündür.
529

 Tezkirelerde de Safhî’nin isminin Mustafa olduğu belirtilmektedir.
530

 

3. Unvanların aynı olması (Tavlabaşı-zâde/Tavîle-zâde): Safî; Gülşen-i Pend adlı eserinde unva-

nının “Tavîle başı” olduğunu kendisi dile getirmekte, Nasihatnâme adlı eserinin sonunda yer alan bir 

takrizde ise Kâmî mahlaslı bir şair onun için “Tavîle-zâde” unvanını kullanmaktadır.
531

 Diğer taraftan 

biyografik eserlerde adı geçen Safhî’nin de halk arasında “Tavlabaşı-zâde” olarak tanındığı belirtil-

mektedir.
532

  

4. Safhî’nin hayatı ve mesleği ile Safî’nin hayatı ve mesleğinin uyumu: Biyografik kaynaklarda 

Safhî’nin Haremeynü’ş-Şerîfeyn muhâsebeciliği yapmış olması, ömrünün sonlarında Mekke-i müker-

remede mücâvir olarak kalması, Cidde kâtipliği yapması, Ka‘be’yi ziyaret etmesi ve daha sonra Şey-

hü’l-Harem olması gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerden hareketle onun Kaʻbe’ye gittiği, bir 

müddet orada yaşadığı görülmekte ayrıca kâtiplik mesleğini icra ettiği de anlaşılmaktadır. 

Safî ise Gülşen-i Pend adlı eserinin 723 numaralı beytinde dîvân-ı hümâyûn kâtiplerinden oldu-

ğunu kendisi ifade etmektedir. Ayrıca Ka‘be-nâme adlı eserinin 984. beytinde de bir müddet Kaʻbe’de 

kalmış ve orada hizmet etmiş olduğunu dile getirmektedir.  

Bu bilgilerden hareketle Safhî ile Safî’nin hayatlarının örtüştüğü açıkça görülmektedir. 

5. Safhî’nin hayatı ve mesleği ile Safî’nin eserlerinin uyumu: Yukarıda ifade edildiği üzere 

Safhî’nin Haremeynü’ş-Şerîfeyn muhâsebeciliği yapmış olması, ömrünün sonlarında Mekke-i müker-

remede mücâvir olarak kalması, Cidde kâtipliği yapması, Ka‘be’yi ziyaret etmesi ve daha sonra Şey-

hü’l-Harem olması gibi bilgiler ile Safî’nin Gülşen-i Pend, Divân ve Nasîhat-nâme adlı eserlerinden 

sonra Ka‘be-nâme’yi kaleme almış olması arasında da bir uyum mevcuttur. Zira H. 1136 (M. 1723-

1724) yılında vefat eden Safhî, ömrünün sonlarında Mekke-i mükerremede mücâvir olarak kalmış ve 

daha sonra Şeyhü’l-Harem olmuşken; Safî’de diğer eserlerinden sonra H.1131 (M.1718/1719) yılında 

Ka‘be-nâme’yi kaleme almıştır.  

Burada sıraladığımız bilgiler mevcut eserlerinin hepsinde Safî mahlasını kullanan Tavlabaşızâde 

Mustafa efendinin, Safhî ile aynı kişi olduğunu göstermektedir. Ancak niçin kaynaklarda onun Safî 

değil de Safhi olarak yer aldığına dair kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte “Ṣafḥî - Ṣafî” 

                                                           
529  Yeniterzi (2013), sy. 426; Doğan (2015a), s. 446. 
530  Bunlarla ilgili bilgileri ve şiir parçalarını yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak bulabilirsiniz. (Safî hakkındaki beyitler 

için Bkz. ‚Emine Yeniterzi, Nasîhat-Nâme-i Safî‛ başlığı altındaki bölüm; Safhî için bkz. ‚Tezkireler ve biyografik kay-

naklarda Safhî‛ başlığı altındaki bölümler) 
531  Yeniterzi (2013), sy. 426. (Bunlarla ilgili bilgi ve beyitler yukarıda da yer almaktadır. Bkz. Emine Yeniterzi, Nasîhat-

Nâme-i Safî:‛ başlığı altındaki bölüm)  
532  İlgili bilgiler için bkz. (‚Tezkireler ve biyografik kaynaklarda Safhî:‛ başlığı altındaki bölümler ve dipnotlar) 
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 kelimelerinin yazılışlarındaki benzerlik ve bunun sebep olabileceği bir karışıklık (صفى - صفحى)

akla ilk gelen ihtimaller arasında yerini almaktadır.  

 

Eserleri: 

Safî’nin şu an için dört eserinin mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Yazılış tarihlerine göre 

bu eserler şunlardır:  

1. Gülşen-i pend: Nasihatname türündedir. Mefâîlün Mefâîlün Faûlün vezni ile kaleme alınmış-

tır. Eser H.1120/M.1708 Ramazan ayında yazılmaya başlanmış, H.1120/M.1709 Zilhicce ayında ise 

bitirilmiştir. Manzume üzerine Mehmed Sait Çalka tarfından 2007 yılında bir yüksek lisans tezi hazır-

lanmıştır. Bu çalışmada eserin 2933 beyit olduğu, manzumenin başında besmeleyi tamamlamak için 

bir mısra ve ardından bir rubai yazıldığı
533

, son kısımda ise 10 rubai daha bulunduğu görülmektedir.
534

  

2. Divan: Bu eser, Milli Kütüphane yazmalar koleksiyonunda 06 Mil Yz FB 301 arşiv numara-

sında kayıtlıdır. Divanda yer alan rubailerle ilgili olarak Ahmet Doğan tarafından bir makale çalışması 

yapılmıştır. Divan’da biri tanıdığı kimselerin öldürülmeleri münasebetiyle H.1123-M. 1711/1712 yılı-

na diğeri, Şehit Ali Paşa (ö. 1128/1716)’nın Mora’yı yeniden fethi üzerine H.1127-M.1715 yılına dü-

şürülmüş tarihler mevcuttur.
535

  

3. Nasihat-nâme: Safî’nin nasihatname türündeki ikinci eseridir. Şair tercî’-i bend, rubaî, matlaʻ 

ve mesnevî nazım şekillerini hurûf-ı hecâya göre tertipleyerek orijinal bir eser ortaya koymak istemiş-

tir. Eserin yarısı Emine Yeniterzi tarafından bir makale olarak yayımlanmıştır. Bu kısım hurûf-ı 

hecâya göre tertiplenmiş 30 bendden oluşan bir tercîʻ-i benddir. Fâilâtün Fâilâtün Fâilün kalıbıyla ka-

leme alınmıştır. Bu eserdeki bazı manzumeler için Safî’nin telif tarihini H. 1125/M. 1713-14 olarak 

verdiği görülmektedir.
536

 

4. Ka‘be-nâme: H. 1131/M. 1718-19 yılında yazılmıştır. Bu eser hakkında detaylı bilgi aşağıda 

verilecektir. 

 

Safî’nin Kaʻbe-nâme’sinde Şekil Özellikleri ve Muhteva  

Şekil Özellikleri  

Şekil açısından incelendiğinde “aa, bb, cc, dd …” şeklinde kafiyelenmiş olan manzumenin, mes-

nevi nazım biçimiyle kaleme alınmış olduğu görülmektedir. Mesneviye başlamadan önce serlevhada 

besmele yazılmış olup besmelenin hemen altına tamamlayıcı nitelikte bir mısra eklenmiştir. Bu mıs-

radan sonra bir de rubai yazılmış olduğu ve bunun son mısrasında şairin mahlasının bulunduğu görü-

lür.  

Manzume aruzun remel bahrinin fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. Man-

zume içerisinde birkaç beyitte vezin değişikliği olduğu görülür. Fakat bu değişiklikler oldukça sınırlı 

ve münferit olarak gerçekleşmektedir.  

Eserin hacmine bakıldığında ise mesnevinin toplamda 1170 beyitten oluştuğu görülmektedir. 

Ancak bu sayıya 14b yaprağındaki bir adet, 15a yaprağında üç adet, 15b yaprağında bir adet ve 22b 

yaprağında bir adet olmak üzere toplamda altı tane olan der-kenar beyitlerin de dâhil edilmiş olduğu-

nu belirtmek gerekir. 

   

Muhteva 

İçerik açısından bakıldığında manzumenin besmele ile başladığı sonrasında tevhid, na‘t, dört halife 

ile ashabın anılması ve selamlanması şeklinde devam ettiği görülür. Ardından Hz. Âdem’in yaratılışı, 

meleklerin secde edişi, şeytanın emre uymayıp lanetlenmesi, Hz. Âdem’in cennete girmesi, Hz. Hav-

                                                           
533  Safî, Kaʻbe-nâme’sinde de buna benzer bir uygulama yapmaktadır. (Kaʻbe-nâme’nin başında besmeleyi tamamlamak 

için bir mısra eklemiş ve ardından da bir rubai yazmıştır.)  
534  Detaylı bilgi için bkz. Çalka (2007) 
535  Detaylı bilgi için bkz. Doğan (2015a) 
536  Detaylı bilgi için bkz. Yeniterzi (2013) 
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va’nın yaratılışı ve Hz. Âdem’le nikâhlanmaları, şeytanın onları kandırarak yasak ağacın meyvesinden 

yedirmesi ve bunun üzerine cennetten çıkarılmaları, dünyaya gönderilen Hz. Âdem’in hatasına pişman 

olup tövbe etmesi, affedilen Hz. Âdem’in hacca niyet etmesi ve orada Hz. Havva ile kavuşması, 

Ka‘be’nin yeryüzünde inşa edilen ilk bina oluşu ve ilk seferinde melekler tarafından yapılması, zaman 

içerisinde Ka‘be’nin harab oluşu, Hz. Âdem’in Allah tarafından görevlendirilerek Ka‘be’yi ikinci sefer 

meleklerin yardımıyla inşa edişi gibi konulardan bahsedilir. Daha sonra sırasıyla Ka‘be’nin kimler tara-

fından inşa ve tamir edildiği anlatılmaya başlanarak Ka‘be tarihi işlenir. Eserde yer alan bilgilere göre 

Kaʻbe’nin kimler tarafından kaç kez inşa edildiği ve bunlarla ilgili bazı olaylar özetle şu şekildedir: 

1. Ka‘be’nin ilk seferinde melekler tarafından yapılması  

2. Hz. Âdem’in Allah tarafından görevlendirilerek Ka‘be’yi ikinci sefer inşa edişi ve meleklerin 

ona bu işte yardım etmeleri 

3. Ka‘be’yi üçüncü seferde tufandan sonra Hz. Şit’in bina etmesi 

4. Allah’ın Cebrail’e (a.s) emir vererek Hz. İbrahim’e göndermesi ve Ka‘be’yi yeniden inşa et-

mesini söylemesi, Ka‘be’nin dördüncü kez Hz. İbrahim tarafından bina edilmesi, Allah’ın Hz. İbra-

him’e insanları hacca davet etmesini söylemesi 

5. Zamanla harap olan Ka‘be’nin beşinci defasında Amalikalar tarafından yapılışı, sonrasında 

yine sel suları ve güneşin yıpratmasıyla Ka‘be’nin harap olması 

6. Ka‘be’nin altıncı defasında Cürhüm kavmi tarafından tamir edilmesi 

7. Ka‘be’nin yedinci defa inşasının Kussay bin Kilâb tarafından yapıldığı, Hz. Peygamberin 

dördüncü kuşaktan dedesi olan bu kişinin adaletli, doğru ve cömert oluşu, şüpheli kazançtan sakınarak 

Ka‘be’yi yenilemesi 

8. Ka‘be’nin sekizinci defa inşasının Hz. Peygamber zamanında Kureyşliler tarafından yapılma-

sı, o günlerde Peygamberimizin (Sav.) otuzlu yaşlarda oluşu, sıçrayan ateş kıvılcımının Ka‘be’nin ör-

tüsünü ve tavanını yakması, bu olayın öncesinde de yağmur sularının sel oluşturması sebebiyle duvar-

ların tahrip olması, bunun üzerine Kureyşin önde gelenlerinin toplanarak Ka‘be’yi yıkıp yeniden 

yapmaya karar vermeleri, inşa bitimine yakın Hacerü’l-Esved’in yerine konulmasında anlaşmazlık 

çıkması ve bunu bir hakem tayin ederek çözmeye karar vermeleri, dedikleri taraftan gelen ilk kişinin 

Hz. Peygamber olması, ona güvendikleri için onun hakemliğini kabul etmeleri 

9. Ka‘be’nin dokuzuncu defa inşasının ibni Zübeyr tarafından yapılışı, bu kişinin adaletli ve 

takvalı biri olduğunun belirtilmesi, Hicretin 64. Senesinde Yezid’in Ka‘be üzerine Husayn ibni Nu-

meyr komutasında bir ordu göndermesi, savaş ve yıkım için gelen bu ordunun Ebi Kubeys dağına 

mancınıklar kurması, Ka‘be’ye taş atmaya başlayıp bir tarafını yıkmaları, Ka‘be civarında kurulan ça-

dırların yanması, bunlardan sıçrayan ateşlerin Ka‘be’yi de yakması, ibni Zübeyr’in Allah’tan yardım 

istemesi, Yezid’in ölüm haberinin gelmesi, bunu duyan Husayn’ın askerlerini de alarak Mekke’den 

Şam’a gitmesi, onların gitmesinin ardından ibni Zübeyr’in bir meclis toplayarak tahrip olan Ka‘be’nin 

yıkılıp yeniden inşa edilmesini söylemesi 

10. Ka‘be’nin onuncu defa inşasının Haccac tarafından yapılışı, Haccac’ın halife ibni Mervân tara-

fından ibni Zübeyr’i etkisiz hale getirmek ve onun tarafından inşa edilen Ka‘be’yi yıkarak eski haline 

getirmek için görevlendirilişi, ordusuyla Ka‘be’ye gelen Haccac’ın Tur dağına mancınıklar kurdurarak 

şehri taşa tutması, Haccac’ın Mekke halkı üzerine saldırılarını devam ettirmesi, bu saldırıları esnasında 

ibni Zübeyr’in yakalanması ve Haccac tarafından astırılması, ibni Zübeyr’in günlerce asılı olarak bıra-

kılması ve defnedilmesine izin verilmemesi, Hicretin 73. senesinde gerçekleşen bu olaylardan sonra 

Mekke’yi ele geçiren Haccac’ın halifeden izin alarak Ka‘be’yi yıkıp tamir ettirmeye başlaması, ibni Zü-

beyr’in yaptırdığı yerleri yıktırarak Kureyşlilerin yaptırdığı eski şekline göre inşa ettirmesi 

11. Hicretin 1039. senesinde şiddetli yağmur yağması, Şaban ayının 19’unda çarşamba günü (Mi-

ladi 3 Nisan 1630), yağmur sularının Batha vadisini doldurması, iki gün bir gece durmadan yağan 

yağmurun Ka‘be’ye zarar vermesi, Hicr tarafındaki duvarın yıkılması, sel sırasında Mekke halkından 

pek çok kişinin boğularak vefat etmesi, sel sularının Ka‘be’de ve çevresinde çok büyük tahribat yap-

ması, Ka‘be ve Mekke’nin bu durumunu sultan dördüncü Murad’a haber vermeleri, haberi alır almaz 
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sultanın hemen adam ve masraflarını da Mısır valisine havale ederek yardım göndermesi, sultanın em-

ri ile yüz bin altın ve beraberinde hil‘atlerin Mekke’ye gönderilmesi bu duruma Mekke halkının se-

vinmesi, gelen yardımlar ile 168 günde Ka‘be’nin tamir ve temizliğinin yapılması, tamamlanan işlerin 

sultana bir arz ile haber verilmesi, haberi alan sultanın sevinerek hamd etmesi fukara ve sulehaya ba-

ğışlarda bulunması 

Bunların yanı sıra Hulefa-yı Raşidinden başlamak üzere Kaʻbe’ye hizmet eden halifeler, devlet 

adamları, Osmanlı sultanları ve diğer kişiler ve onların Kaʻbe’ye yapmış oldukları hizmetler hakkında 

bilgiler verilir. 

Sonra Kaʻbe’nin örtüsü, duvarları, kapısı, hacerü’l-esved, makam-ı İbrahim, altın oluk, minber, 

gibi Kaʻbe’yle ilgili bilgiler ve Kaʻbe’nin vasıfları anlatılır. 

Allah’ın Mekke-i Mükerreme’nin üzerine her gece ve gündüz 120 rahmet indirdiği, bunlardan 

altmışının tavaf edenlere, kırkının namaz kılanlara, yirmisinin de Ka‘be’ye bakanlara verildiği, eğer 

bir kişi hem tavaf etse hem Ka‘be’ye baksa hem de namaz kılsa bu 120 sevabın hepsinden de nasiple-

neceğinin belirtilmesi. Ka‘be’de yapılan ibadetlerin değerli oluşu, Ka‘be’yi ziyaret etmenin günahla-

rın affına sebep olduğu, ibadetler esnasında edepli ve saygılı olmak gerektiği gibi bilgiler verilir. 

Sonrasında Ka‘be’de günah işlemenin çok büyük bir yanlış olacağı belirtilir ve bundan sakındırı-

lır. Mekke halkının ve oraya farklı yerlerden gelen çeşitli kavimlerin tutum ve davranışlarından bah-

sedilir. Şair tarafından gözlemlenen bazı olumlu ve olumsuz durumlar dile getirilir. 

Ardından Ka‘be’nin övgüsünün yapılmaya başlanır. Daha sonra sebeb-i telif içeren beyitlere yer 

verilir ve bunun sonrasında şairin münacat tarzında uzun uzun Allah’tan affını isteyerek dua ettiği gö-

rülür. En sonunda tarih beyitleri ile manzume tamamlanır. 

 

Tarihler 

Eser Hicri 1131 (Miladi olarak 1718/19) tarihinde yazılmıştır. Bu tarih kütüphane kaydında da 

1131 (1719) şeklinde yer almaktadır. Manzume içerisinde ise eserin yazılış tarihi için tam 23 adet ta-

rih düşürülmüş olduğu görülmektedir. Eserde bu kadar fazla sayıda tarih beyti bulunması oldukça il-

ginçtir. Manzume incelendiğinde şairin kendisinin de bu durumun farkında olduğu görülür. Eser için 

düşürülen tarihlerin sayıca fazla olması ve bunun sebepleri -manzumenin isminin ve tarih ibarelerinin 

de yer aldığı beyitlerde- şair tarafından şu şekilde ifade edilmektedir: 

Gerçi Kaʻbe-nâme’nin tarihleri çok oldu fakat onun -yani Kaʻbe’nin- bütün vasıflarının derecesi 

ve itibarı çok büyüktür. Bu mübarek ve yüce yapının mertebesi neredeyse arşa kadar ulaşmıştır. Bu 

sebeple yeri kürside olsa ona yaraşır537. Zengin de yoksul da onun nur dolu toprağına yüz sürmekte ve 

Allah onu hac eden kullarının bütün günahlarını affetmektedir. Bir adam538 gelerek bu manzum tarihe 

fazladan bir tarih daha düşürdü ve “bu Beytullah’ın tarihidir onun için bu kadar fazla tarih düşürülme-

si layıktır” dedi. Süs, parlaklık ve güzelliklerle bezenmiş bu tarih, bütün Kaʻbe tarihlerinden üstündür. 

Kaʻbe tarihine çokça tarih düşürmek yaraşır çünkü o bütünüyle Beytullah’ın vasıflarını methetmekte-

dir. Ne hoş, bu güzel manzume tarih olmuştur; Safi bu yirmi üç tarihi gönül hazinesinde bulmuştur.  
  Gerçi Kaʻbe-nâmeniñ târîḫleri oldı ke&îr  

 Cümle evṣâfınıñ ammâ rütbe vü şânı kebîr (30a/1160)
539

 

 

 Ẕât-ı mesʻûdı muʻaẓẓam pâye-i ʻarşda seri 

 Lâyıḳ u şâyestedir kürsîde olursa yeri (30a/1161) 

                                                           
537  Arş: İslâm inancına göre göğün en yüksek katı, âlem tasavvurunda en yüksek nokta, eski atronomi bilgilerine göre en 

yüksek gök tabakası, dokuzuncu kat gök; Kürs: Arşın altında bulunan, yeri ve gökleri kaplayan sekizinci felek. Bkz. 

Kubbelatı Lügati (http://lugatim.com/) 
538  ‚Bir merd‛ ifadesi burada tarih düşürme tekniği açısından 1 rakamını karşılamaktadır. İlerideki kısımlarda tarih beyitle-

ri detaylı olarak incelenirken bu durum izah edilecektir. 
539  Yay ayraç içerisindeki ilk rakam beyitlerin yer aldıkları varak numarasını, diğer rakamlar ise manzumedeki sıralarını be-

lirtmektedir. 

http://lugatim.com/
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 Ḫâk-i pür nûrına yüz sürmekdedir bay u gedâ 

 Ḥacc iden ḳullarınıñ hep cürmin ʻafv eyler Ḫudâ (30a/1162) 

 

 Geldi bir merd didi bu târîḫe târîḫ ke&reti 

 Beyt-i Ḥaḳ târîḫidir lâyıḳ bu târîḫ vefreti (30a/1163) 

 

 Zînet ü zîbâ vü revnaḳlar ile tezyîndir 

 Bu târîḫ hep Kaʻbe târîḫlerinden ferzîndir
540

 (30a/1164) 

 

 Sezâdır Kaʻbe târîḫi ke&îr târîḫe aʻlâdır
541

 

 Ki zîrâ cümle evṣâf-ı medîḥ-i Beyt-i Mevlâdır (30a/1165) 

 

 Zihî pâkîze bu manẓûm-ı zîbâ târîḫ olmuşdur
542

 

 Ṣafî bu yigirmi üç târîḫi kenz-i dilde bulmuşdur (30a/1166) 

 

Eser incelendiğinde tarih beyitlerinin yazılmasından önce -ve tarih beyitlerinin yazılmasıyla ilgili 

olarak- gerçekleşen ilginç bir olaydan da bahsedilmektedir. Şair bu olayı şöyle aktarmaktadır: 

Allah’a hamd olsun seçme mensur tarihlere itina göstererek Ka‘be tarihini tamamen nazm ettim. 

Şerefli vasıflarının hepsini överek anlattım ve insanlara yeni bir tarih eseri yazdım. Bir Allah adamı 

yazmış olduğum Beytullah’ın vasıflarını gördü ve buna (esʻad u ferḫunde pâkîze edâ) bir tarih söyle-

di. Gönlü temiz ve benzeri bulunmayan bu mübarek yaşlı adam, içi dışı temiz ve görmüş geçirmiş bil-

gili bir kişiydi. Bana bir dua ederek “Ey Alîm olan Rabbim (nâẓım selîm) sağlam nazm eden daima 

korumanda olsun. Tarihinin yüksek sözü (lafẓı ʻâlî) onun nazmını yükseltmiş (ʻâlî naẓmıñı). Allahın 

lutfuyla tarihi makbul olsun.” dedi. Bana dört tarih hibe ettiğini belirterek bunları eserime ek olarak 

yazmamın uygun olacağını söyledi. Hemen elini öptüm ve o da beni alnımdan öptü, vedalaşıp ayrıldı. 

Allah daha iyi bilir ya o kişi Hızır idi çünki bir daha görmedim. Sohbet ederken de hicabımdan soru 

soramadım. Bir ara bakıverdim güneş gibi aydınlık yüzü hemen gözlerimi kamaştırdı. Öncelikle onun 

yazdırdığı bu tarihleri üste kaydettim sonra kendi düşürdüğüm tarihleri yazdım. Bana hibe ettiği dört 

tarih sanki kimsenin dahli yokmuş gibi benim oldu.543  

 Ḥamdülillah Kaʻbe târîḫini naẓm itdim tamâm 

 Müntaḫab târîḫ-i men&ûrına itdim ihtimâm (1127) 

 

 Cümle evṣâf-ı şerîfin medḥ ü taḳrîr eyledim 

 ʻÂleme bir tuḥfe târîḫ cemʻ ü taḥrîr eyledim (1128) 

 

 Gördi bu evṣâf-ı Beytullahı bir merd-i Ḫudâ 

 Didi târîḫ esʻad u ferḫunde pâkîze edâ (1129) 

 

 Lâ-naẓîr pîr-i mübârek fâżıl-ı rûşen żamîr 

 Ẓâhir ü bâṭını maʻmûr sırr-ı ʻâlemden ḫabîr (1130) 

 

 Bir duʻâ ḳıldı ḥaḳîre didi ey Rabb-i ʻAlîm 

 Dâ'imâ ḥıfẓ-ı emânıñda ola nâẓım selîm (1131) 

 

 Târîḫiñiñ lafẓı ʻâlî itmiş ʻâlî naẓmıñı 

 Luṭf-ı Ḥaḳ maḳbûl-i ʻâlem eyleye târîḫiñi  (1132) 

                                                           
540  Bu mısrada vezin bozuk. 
541  Bu beytin iki mısrasında da vezin değişerek ‚mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün‛ olmaktadır. 
542  Bu beytin de her iki mısrasında vezin ‚mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün‛ şeklindedir.  
543  Burada yay ayraçlar içerisinde yer alan ibareler, bahsedilen dört tarihtir. 
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 Feyż-i Rabbâniyle didim çâr târîḫi saña 

 Hibe itdim zeyl-i târîḫiñe taḥrîre sezâ (1133) 

 

 Destini taḳbîl idüp pâyını bûs itdim hemân 

 Ol cebînim bûs idüp itdi vedâʻ oldı revân (1134) 

 

 Ḥıżr idi Allahu Aʻlem ġâyrı zîrâ görmedim 

 Ṣoḥbet eylerken ḥicâbımdan su'âl de itmedim (1135) 

 

 Rûyı mihr-âsâ münevver bir naẓar ḳıldım o ḥîn 

 Gözlerimi ḫıyreletdi şuʻle-i nûrı hemîn (1136) 

 

 İbtidâ târîḫleriñ bâlâya taḥrîr eyledim 

 Baʻdehu târîḫlerim zîrine taḥrîr eyledim (1137) 

 

 Hibe itdi çâr târîḫin baña oldı benim 

 Kimseniñ medḫali yoḳdur oldı gûyâ süḫanım (1138) 

 

Bunların ardından şair araştırırken kendi gönlünün de gayretlendiğini ve yeni yeni tarihler hatırı-

na gelmeye başladığını belirtir. Sonrasında eseri için kendi düşürdüğü farklı türlerdeki tarihleri yaz-

maya başlar.  

 Dil de ġayretlendi târîḫ eyler iken cüst ü cû 

 Nev-be-nev târîḫler mir'âtına gösterdi rû (1139) 

Buraya kadar verilen bilgilerde, Safî’nin neden bu kadar fazla sayıda tarih yazdığından ve tarih-

leri yazmadan önce gerçekleştiğini söylediği ilginç bir olaydan bahsedilmiştir. Bu bilgiler, ilgili beyit-

lerden alıntı yapılarak aktarılmıştır. Yazının bundan sonraki kısmında ise öncelikle bahsedilen 23 adet 

tarih, manzumedeki yer aldığı sıraya uygun şekilde verilecek; ardından bunlar üzerinde detaylı olarak 

yaptığımız incelemeye geçilecektir.  

Beyitlerde yer alan tarih ibarelerinin hemen altlarında kırmızı mürekkeple 1131 sayısı not edil-

miştir. Tarih ibareleri bazen beyitlerin birinci, bazen de ikinci mısralarında yazılmış, birkaç beyitte ise 

her iki mısrada birden yer aldıkları görülmüştür. Bunların yanı sıra iki mısrada ayrı ayrı ikişer tarih 

ibaresinin yazılmış olduğu fark edilmiştir. Manzumede yer alan 23 adet tarih şunlardır: 

 Gördi bu evṣâf-ı Beytullahı bir merd-i Ḫudâ 

 Didi târîḫ esʻad u ferḫunde pâkîze edâ (29a/1129)
544

 

 

 Bir duʻâ ḳıldı ḥaḳîre didi ey Rabb-i ʻAlîm 

 Dâ'imâ ḥıfẓ-ı emânıñda ola nâẓım selîm (29a/1131) 

 

 Târîḫiñiñ lafẓı ʻâlî itmiş ʻâlî naẓmıñı 

 Luṭf-ı Ḥaḳ maḳbûl-i ʻâlem eyleye târîḫiñi  (29a/1132) 

 

 ¿evb-i cevher ḳıldı târîḫimi maḥbûb-ı naẓîf 

 Dilber-i raʻnâ gibi oldı zihî naẓm-i laṭîf (29b/1142) 

 

 Şuʻle-i nûrı derûnum pür żiyâ ḳıldı hemân 

 Naẓm-ı lâmiʻ târîḫe reşş ide nûrun her be-zamân
545

 (29b/1144)  

 

                                                           
544  Yay ayraç içerisindeki ilk rakam beyitlerin yer aldıkları varak numarasını, diğer rakamlar ise manzumedeki sıralarını be-

lirtmektedir. 
545  Bu mısrada vezin bozuk. Vezni düzeltmek adına ‚be‛ çıkarılabilir. Fakat iki ayrı tarih içeren bu mısrada tarihlerin doğru 

hesaplanması için ‚her be-zamân‛ ibaresindeki ‚b‛ nin mısrada yer alması gerekiyor. Aksi hâlde tarih eksik çıkıyor. 
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 Çeşm-i ʻâyinden bu târîḫim ide Mevlâ baʻîd  

 Nûş idüp âb-ı zülâlin hep didim naẓm-ı saʻîd (29b/1145)  

 

 Düşdi bir târîḫ-i ziyâde bedîhî bî-ezâ 

 Oldı Kaʻbe-nâmeniñ târîḫi naẓm-ı cân-fezâ (29b/1146) 

 

 Vaṣf-ı Beytullah tevârîḫine itdim intisâb 

 Yine zîbâ târîḫ oldı zîb-i medḥ ü intiḫâb (29b/1147) 

 

 Cümle evṣâf güllerindendir bu zîbâ gülsitân 

 Târîḫi de nev zemîn nâzik bu raʻnâ gülsitân (29b/1148)  

 

  Lafẓen ü maʻnen yine bir pâk târîḫ eyledim 

 Biñ yüz otuz bir senesinde bu medḥi söyledim   (29b/1149)  

 

 Çıḳdı bir merd-i ẓarîf didi bu medḥ olmuş ʻacîb  

 Cümle bu târîḫiñiñ elfâẓı pâkîze necîb (29b/1150) 

 

 Bir müverriḫ naẓar itdikde didi yek żamm ile 

 Bârek Allah oldı târîḫiñ müzeyyen naẓm ile (29b/1151) 

 

 Târîḫ oldı zihî bu naẓm-ı ʻâlî Beyt-i Mevlâya
546

   

 Sezâdır medḥ-i evṣâfı çıḳarsa ʻarş-ı aʻlâya (29b/1152) 

 

 Naẓmı mevzûn zihî târîḫ-i raʻnâ medḥe şâyeste
547

    

 Cümle güftârı müferriḥdi degil işkeste beste (29b/1153) 

 

 ʻAceb bu târîḫ-i güftârları zîbâ-yı selîs   

 Olur nâẓırîn-i târîḫe naẓm-ı zîbâ enîs548
 (29b/1154) 

 

 Bî-nuḳaṭ cümle ḥurûfı târîḫ oldı bî-keder 

 Nûr-ı Beytullah bu târîḫimi pür enver ider (29b/1157)  

 

 Geldi bir merd didi bu târîḫe târîḫ ke&reti  

 Beyt-i Ḥaḳ târîḫidir lâyıḳ bu târîḫ vefreti (30a/1163) 

 

 Zînet ü zîbâ vü revnaḳlar ile tezyîndir    

 Bu târîḫ hep Kaʻbe târîḫlerinden ferzîndir
549

 (30a/1164) 

 

 Zihî pâkîze bu manẓûm-ı zîbâ târîḫ olmuşdur
550

 

 Ṣafî bu yigirmi üç târîḫi kenz-i dilde bulmuşdur (30a/1166) 

 

Bundan sonraki kısımda manzumede yer alan 23 adet tarihin detaylı incelemesine geçilecektir. 

 

                                                           
546  Bu beyitin iki mısrasında da vezin değişmekte ve ‚mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün‛ olmaktadır. 
547  Bu beyitte de vezin değişerek ‚fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün‛ olmaktadır. 
548  Bu beytin iki mısrasında da vezin bozuk. 
549  Bu mısrada vezin bozuk. 
550  Bu beytin de her iki mısrasında veznin değişmiş ve ‚mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün‛ olmuştur.  
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Tarihler Üzerine İnceleme 

Tarih 1. “esʻad u ferḫunde pâkîze edâ”; Bu ibare 1129 numaralı beytin ikinci mısrasında yer al-

maktadır. Yazma nüshada bu ibarenin altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazıl-

mıştır. Bu tamlamada yer alan “ا س ع د و ف ر خ ن د ه پ ا ك ى ز ه ا د ا” harflerinin sayı değeri toplanarak 

(1+60+70+4+6+80+200+600+50+4+5+2+1+ 20+10+7+5+1+4+1) sağlaması yapıldığında ise ebced 

hesabıyla toplam olarak 1131 sayısına ulaşılır. Buradaki tarih, birden fazla kelimenin birleşmesiyle 

oluştuğu için bunun terkîb tarih olduğu anlaşılmaktadır.   

Tarih 2. “nâẓım selîm”; 1131 numaralı beytin ikinci mısrasında yer almaktadır. Yazma nüsha-

da bu ibarenin altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. Bu tamlamada yer 

alan “ن ا ظ م س ل ى م” harflerinin sayı değeri toplandığında (50+1+900+40+60+30+10+40) 1131 sayı-

sına ulaşılır. Buradaki tarihin de birden fazla kelimeden oluştuğu ve bir terkîb tarih olduğu görülmek-

tedir.  

Tarih 3. “lafẓı ʻâlî”; 1132 numaralı beytin birinci mısrasında yer alan ilk tarihtir. Yazma nüshada 

bu ibarenin de altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. Bu tamlamada yer 

alan “ل ف ظ ى ع ا ل ى” harflerinin sayı değeri toplandığında (30+80+900+10+70+1+ 30+10) 1131 sa-

yısına ulaşılır. Bu tarih de birden fazla kelimeden oluşmakta ve terkîb tarih sınıfına girmektedir.  

Tarih 4. “ʻâlî naẓmıñı”; 1132 numaralı beytin birinci mısrasında yer alan ikinci tarihtir. Yazma 

nüshada bu ibarenin de altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. Bu tamla-

mada yer alan “ع ا ل ى ن ظ م ك ى” harflerinin sayı değeri toplandığında 

(70+1+30+10+50+900+40+20+10) 1131 sayısına ulaşılır. Bu tarih de birden fazla kelimeden oluş-

makta ve terkîb tarih sınıfına dâhil olmaktadır.  

Tarih 5. “Dilber-i raʻnâ gibi oldı zihî naẓm-i laṭîf”; 1142 numaralı beytin ikinci mısrasında yer 

almaktadır. Yazmada bu ibarenin de altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmış-

tır. Beytin birinci mısrasında da geçtiği üzere şair bu mısrada mücevher tarih düşürmüştür. Mücevher 

tarih bir mısrada sadece noktalı harflerin sayı değerlerinin toplanmasıyla bulunan bu tarih çeşididir. 

Bu tür tarihlere “cevher, cevheri, cevherdâr, gevheri, güher, menkut, muʻcem, muʻaccem, noktadar” 

gibi isimler de verilmektedir
551

. Bu mısradaki noktalı harflerin “ب ن ب ي ي ز ي ن ظ ي ف” sayı değerle-

ri toplanarak (2+50+2+10+10+7+10+50+900+10+80) sağlaması yapıldığında da ebced hesabıyla 

1131 sayısına ulaşıldığı görülmektedir. 

Tarih 6. “Naẓm-ı lâmi”; Bu ibare 1144 numaralı beytin ikinci mısrasında yer alan ilk tarihtir. 

Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. Bu 

tamlamada yer alan “ن ظ م ل ا م ع” harflerinin sayı değeri toplandığında (50+900+40+30+1+40+70) 

ebced hesabıyla toplam olarak 1131 sayısına ulaşılır. Buradaki tarih, tamlama oluşturan iki kelimeden 

oluştuğu için terkîb tarih türüne girmektedir. 

Tarih 7. “reşş ide nûrun her be-zamân”; Bu ibare 1144 numaralı beytin ikinci mısrasında yer alan 

ikinci tarihtir. Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 ya-

zılmıştır. Bu tamlamada yer alan “ر ش ا ى د ه ن و ر ن ه ر ب ز م ا ن” harflerinin sayı değeri toplandığında 

(200+300+1+10+4+5+50+6+200+ 50+5+200+2+7+40+1+50) ebced hesabıyla toplam olarak 1131 sayı-

sına ulaşılır. Buradaki tarih, birden fazla kelimeden oluştuğu için terkîb tarih sınıfına ait olmaktadır.  

Tarih 8. “naẓm-ı saʻîd”; Bu ibare 1145 numaralı beytin ikinci mısrasında yer almaktadır. Yazma 

nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. Ancak bu 

tamlamada yer alan “ن ظ م س ع ى د” harflerinin sayı değeri toplandığında (50+900+40+60+70+10+4) 

1134 sayısına ulaşılır. Bu durumda ya tarih mısrasında hesap hatası yapıldığı ya da şairin kelime oyunu 

yaparak bize bir ipucu bırakmış olduğu düşünülebilir. Beyitin birinci mısrasını dikkatlice okuduğumuz-

da bir ipucu verildiği fark edilmektedir. Şöyleki “gözü değen kişinin gözünden bu tarihimi Mevla uzak 

ede” anlamına gelen birinci mısrada, “çeşm-i ʻâyinden” ifadesi bize, bakan bir gözü tarif etmektedir. Bu 

ise cim harfinin, tarih ibaresinden uzaklaştırılması anlamına gelir. Yani cim harfinin ebced değeri olan 3 

                                                           
551  İsmail Yakıt (1992), Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Ötüken Yay., İstanbul, s. 324  
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rakamı, 1134’ten çıkarılınca geriye 1131 kalmaktadır. Burada cim harfinin özellikle yatay konumda iken 

bakan bir gözü andırması düşünülebilir. Aşağıda yer alan cim harfinin farklı açılardan konumlandırılmış 

şekilleri, bu harfin bahsedildiği gibi bakan bir göze benzerliğini daha iyi gösterebilir.  

       
Bu bilgilerden hareketle yukarıdaki tarihin bilmeceli bir tarih olduğu söylenebilir. 

Tarih 9. “naẓm-ı cân-fezâ”; Bu ibare 1146 numaralı beytin ikinci mısrasında yer almaktadır. 

Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. 

Ancak bu tamlamadaki “ن ظ م ج ا ن ف ز ا” harflerinin sayısal değerleri toplandığında 

(50+900+40+3+1+50+80+7+1) 1132 rakamına ulaşılmaktadır. Bu durumda yine ipucuna müracaat 

etmek gerekir. Önceki mısra okunduğunda bunun bir tarih-i ziyade olduğu belirtilmekte ve “düşdi bir” 

denilerek bir atılması gerektiğine de işaret edilmektedir. Dolayısıyla denildiği gibi bu 1 sayısı düşürü-

lünce manzumenin yazılış tarihi olan 1131’e ulaşılmaktadır.  

Bir tarih mısrasının harflerinin sayı değerleri toplamı bir olayın yılını tam olarak vermezse o za-

man sonuca kaç sayı ilave edileceği veya çıkarılacağı bir önceki mısrada açık veya kapalı bir üslupla 

belirtilir. Bu tür tarihlere “tamiyeli tarih”ler adı verilir (Yakıt 1992: 315). Açıklamadan hareketle bu-

radaki tarihin de tamiyeli bir tarih olduğu görülmektedir. 

Tarih 10. “zîb-i medḥ ü intiḫâb”; Bu ibare 1147 numaralı beytin ikinci mısrasında yer almakta-

dır. Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. 

Bu tamlamada yer alan “ز ى ب م د ح و ا ن ت خ ا ب” harflerinin sayı değeri toplandığında 

(7+10+2+40+4+8+6+1+50+400+600+1+2) ebced hesabıyla toplam olarak 1131 sayısına ulaşılır. Bu-

radaki tarih, tamlama oluşturan birden fazla kelimeden meydana geldiği için terkîb tarih türüne gir-

mektedir. 

Tarih 11. “nev zemîn nâzik bu raʻnâ gülsitân”; Bu ibare 1148 numaralı beytin ikinci mısrasında 

yer almaktadır. Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 

yazılmıştır. Bu tamlamada yer alan “ن و ز م ى ن ن ا ز ك ب و ر ع ن ا ك ل س ت ا ن” harflerinin sayı değer-

leri toplandığında (50+6+7+40+10+50+ 50+1+7+20+2+6+200+70+50+1+20+30+60+400+1+50) eb-

ced hesabıyla toplam olarak 1131 sayısına ulaşılır. Buradaki tarih, tamlama oluşturan birden fazla ke-

limeden meydana geldiği ancak mısranın tamamı tarihe dâhil olmadığı için terkîb tarih türüne girmek-

tedir. 

 Tarih 12. “Biñ yüz otuz bir senesinde bu medḥi söyledim”; Bu tarih 1149 numaralı beytin ikinci 

mısrasında yer almaktadır. Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mü-

rekkeple 1131 yazılmıştır. Bu mısra “lâfzen ve manen” tarih adıyla da bilinen bir tarih türüne aittir. 

Şair: “Söz ve anlamca kusursuz bir tarih yazarak bin yüz otuz bir senesinde bu övgüyü söyledim.” 

demekte ve böylece hem açıkça sözlü olarak manzumenin tarihini dile getirmekte hem de bu tarihi 

ebced hesabıyla mısra içerisine gizlemektedir. Bu durumda beytin ikinci mısrasında yer alan bütün 

harfler toplanırsa 1131 rakamına ulaşıldığı görülür. Bu mısrada yer alan “ ب ى ك ى و ز ا و ت و ز ب ر س

 +harflerinin sayı değerleri toplandığında (2+10+20+10+6+7+1 ”ن ه س ن د ه ب و م د ح ى س و ى ل د م

6+400+6+7+2+200+60+ 50+5+60+50+4+5+2+6+40+4+8+10+60+6+10+30+4+40) ebced hesabıyla 

toplam olarak 1131 sayısına ulaşılır. Buradaki tarih, yukarıda da belirtildiği üzere “lafzen ve manen” 

tarih türüne girmektedir. 

Tarih 13. “elfâẓı pâkîze necîb”; Bu ibare 1150 numaralı beytin ikinci mısrasında yer almaktadır. 

Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. 

Fakat bu tamlamadaki “ا ل ف ا ظ ى پ ا ك ى ز ه ن ج ى ب” harflerinin sayısal değerleri toplandığında 

(1+30+80+1+900+10+2+1+20+10+7+5+50+3+10+2) 1132 rakamına ulaşılmaktadır. Bu durumda yi-

ne ipucuna müracaat etmek gerekir. Önceki mısrada yer alan “çıkdı bir” ifadesi bu sonuçtan bir atıl-

ması gerektiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla 1132’den 1 çıkarılınca manzumenin yazılış tarihi olan 

1131’e ulaşılmaktadır. Bu tür tarihlere “tamiyeli tarih”ler denildiğini yukarıda belirtmiştik. 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   389 

Tarih 14. “müzeyyen naẓm ile”; Bu ibare 1151 numaralı beytin ikinci mısrasında yer almaktadır. 

Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. 

Fakat bu ibarede geçen “م ز ى ن ن ظ م ل ه” harflerinin sayısal değerleri toplandığında 

(40+7+10+50+50+900+40+30+5) 1132 rakamına ulaşılmaktadır. Beyitin ilk mısrası okunduğunda ise 

“yek zamm ile” yani “bir ilave ile” ipucu fark ediliyor. Dolayısıyla burada bir fazlasıyla yazılmış olan 

1132 tarihinden bir rakamının çıkarılması gerektiği anlaşılıyor. Bu durumda yine manzumenin yazılış 

tarihi olan 1131 sayısı elde ediliyor. Görüleceği üzere bunun da bir önceki gibi tâmiyeli bir tarih oldu-

ğu anlaşılmaktadır. 

Tarih 15. “zihî bu naẓm-ı ʻâlî”; Bu ibare 1152 numaralı beytin birinci mısrasında yer almaktadır. 

Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. Bu 

ibarede yer alan “ز ه ى ب و ن ظ م ع ا ل ى” harflerinin sayı değeri toplandığında 

(7+5+10+2+6+50+900+40+70+1+30+10) ebced hesabıyla toplam olarak 1131 sayısına ulaşılır. Bura-

daki tarihin, birden fazla kelimeden oluştuğu için terkîb tarih türüne ait olduğu görülmektedir. 

Tarih 16. “Naẓmı mevzûn zihî”; Bu ibare 1153 numaralı beytin birinci mısrasında yer almaktadır. 

Yazma nüshada bu ibarenin de altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. Bu 

tamlamada yer alan “ن ظ م ى م و ز و ن ز ه ى” harflerinin sayı değerleri toplandığında 

(50+900+40+10+40+6+7+6+50+7+5+10) ebced hesabıyla toplam olarak 1131 sayısına ulaşılır. Bura-

daki tarih, tamlama oluşturan birden fazla kelimeden oluştuğu için terkîb tarih türüne girmektedir. 

Tarih 17. “Cümle güftârı müferriḥdi”; Bu ibare ise 1153 numaralı beytin ikinci mısrasında yer 

almaktadır. Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 ya-

zılmıştır. Bu ibarede yer alan “ج م ل ه ك ف ت ا ر ى م ف ر ح د ى” harflerinin sayı değeri toplandığında 

(3+40+30+5+20+80+400+1+200+ 10+40+80+200+8+4+10) ebced hesabıyla toplam olarak 1131 sa-

yısına ulaşılır. Buradaki tarih, birden fazla kelimeden oluştuğu fakat mısranın tamamı tarih olmadığı 

için bunun da terkîb tarih türünde olduğu görülmektedir.  

Tarih 18. “güftârları zîbâ-yı selîs”; Bu ibare ise 1154 numaralı beytin birinci mısrasında yer al-

maktadır. Yazma nüshada bu ibarenin de altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 ya-

zılmıştır. Bu ibarede yer alan “ ر ى ز ى ب ا ى س ل ى س ك ف ت ا ر ل ” harflerinin sayı değeri toplandı-

ğında (20+80+400+1+200+30+200+ 10+7+10+2+1+10+60+30+10+60) ebced hesabıyla toplam ola-

rak 1131 sayısına ulaşılır. Buradaki tarih de birden fazla kelimeden oluşan bir tamlama barındırdığı 

için terkîb tarih sınıfına ait olmaktadır. 

Tarih 19. “naẓm-ı zîbâ enîs”; Bu tarih ibaresi 1154 numaralı beytin ikinci mısrasında yer almakta-

dır. Yazma nüshada bunun da altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. Bu 

ibarede yer alan “ن ظ م ز ى ب ا ا ن ى س” harflerinin sayı değeri toplandığında (50+900+40+7+ 

10+2+1+1+50+10+60) ebced hesabıyla toplam olarak 1131 sayısına ulaşılır. Buradaki tarih de birden 

fazla kelimeden oluşan bir tamlama barındırmakta ve terkîb tarih sınıfına ait olmaktadır.  

Tarih 20. “Nûr-ı Beytullah bu târîḫimi pür enver ider”; Bu tarih 1157 numaralı beytin ikinci mıs-

rasında yer almaktadır. Yazmada bu mısranın altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 

yazılmıştır. Beytin birinci mısrasında da “bütün harfleri noktasız tarih oldu” şeklinde açıkça belirtildi-

ği üzere şair, bu mısrada bî-nukat bir tarih düşürmüştür. Bî-nukat tarihler bir mısradaki sadece nokta-

sız harflerin sayı değerlerinin toplanmasıyla yapılan bir tarih çeşididir. Bu tür tarihlere “sade, müh-

mel, bî-nukat, bî-nukût, bî-muʻcem” gibi isimler de verilmektedir (Yakıt 1992: 329). Bu mısradaki 

noktasız harflerin “ رو ر ا ل ل ه و ا ر م ر ا و ر ا د  ” sayı değerleri toplanarak (6+200+1+30+30+5+ 

6+1+200+40+200+1+6+200+1+4+200) sağlaması yapıldığında ebced hesabıyla 1131 sayısına ulaşıl-

dığı görülmektedir.  

Tarih 21. “ke&reti”; Bu tarih kelimesi 1163 numaralı beytin birinci mısrasında yer almaktadır. 

Yazma nüshada bu kelimenin de altında Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmıştır. 

Ancak bu kelimede yer alan “ك ث ر ت ى” harflerinin sayı değerleri toplandığında 

(20+500+200+400+10) ebced hesabıyla toplam olarak 1130 sayısına ulaşılır. Bu durumda ip ucu 

bulmak için beyitin anlamına bakılır. Beyitte geçen “geldi bir” ifadesinden bu rakama bir ilave edile-
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ceği anlaşılmaktadır. Sonuçta yine 1131 rakamı elde edilmektedir. Bu tür tarihlere tâmiyeli tarih adı 

verildiği yukarıda belirtilmişti.  

Tarih 22. “Zînet ü zîbâ vü revnaḳlar ile”; Bu tarih ibaresi 1164 numaralı beytin birinci mısrasında 

yer almaktadır. Yazma nüshada bu ibarenin altında da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 

yazılmıştır. Mısradaki “tezyîndir” kelimesi dışında kalan bütün sözcükler tarihe dâhil edilmiştir. Bu 

kelimelerde yer alan “ز ى ن ت و ز ى ب ا و ر و ن ق ل ر ا ى ل ه” harflerinin sayı değerleri toplandığında 

(7+10+50+400+6+7+10+2+1+6+200+ 6+50+100+30+200+1+10+30+5) ebced hesabıyla toplam ola-

rak 1131 sayısına ulaşılır. Bu tarih ibaresinin de birden fazla kelimeden oluşması fakat mısranın ta-

mamının tarih hesabına dâhil edilmemesi sebebiyle terkîb tarih türünde olduğu anlaşılmaktadır.  

Tarih 23. “Zihî pâkîze bu manẓûm-ı zîbâ”; Eserdeki son tarih olan bu ibare ise 1166 numaralı 

beytin birinci mısrasında yer almaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi yazma nüshada bu ibarenin altında 

da Arapça rakamlarla ve kırmızı mürekkeple 1131 yazılmış olduğu fark edilmektedir. İbarede yer alan 

 +harflerinin sayı değeri toplandığında (7+5+10+2 ”ز ه ى پ ا ك ى ز ه ب و م ن ظ و م ز ى ب ا“

1+20+10+7+5+2+6+40+50+900+6+40+7+10+2+1) ebced hesabıyla toplam olarak 1131 sayısına ula-

şılır. Manzumede yer alan bu son tarih ibaresinin birden fazla kelimeden oluştuğu ve içerisinde bir de 

tamlama barındırdığı görülmektedir. Fakat mısranın tamamı tarih hesabına dâhil edilmediği için bu-

nun da terkîb tarih türünde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca şair bu beytin ikinci mısrasında “Ṣafî bu 

yigirmi üç târîḫi kenz-i dilde bulmuşdur” diyerek eserinde kaç adet tarih olduğunu dile getirmiştir. 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Bu çalışmada öncelikle Kaʻbe-nâmeler hakkında bilgi verilmiş ve kayıtlarda bu ismi taşıyan 
eserlere dair tespit ve bulgular aktarılmıştır. Sonrasında Safî’nin kim olduğu tespit edilmeye çalışılmış 
ve daha önce yapılmış çalışmalara müracaat edilmiştir. Araştırmalarımız neticesinde önceki çalışma-
ların, kaynaklarda Safî hakkında bilgi bulunmadığı konusunda fikir birliği içerisinde oldukları görül-
müştür. Fakat yaptığımız incelemeler bizi, kaynaklarda Safî’nin farklı bir isimle yer aldığı, kanaatine 
ulaştırmış ve bu düşünce gerekçeleri ile ortaya konulmuştur. 

Başka bir tespit ise Safî’nin Kaʻbe-nâme’sinin hacmiyle ilgili olmuştur. Eserin beyit sayısıyla il-
gili olarak hatalı okumadan kaynaklanan yanlış bir bilginin, mevcut olduğu fark edilmiş ve bu bilginin 
yanlışlığı ispat edilerek doğrusunun ne şekilde olacağı belirtilmiştir. 

Bir diğer husus bu çalışmada Safî’nin dört tane eseri olduğundan ilk defa bahsedilmesi ve bunla-
rın birlikte zikredilmesidir. Zira biyografik kaynaklarda Safî’nin eserlerinin sayısı ve adlarına dair 
hiçbir bilgiye rastlanmamakta güncel çalışmalarda ise onun en fazla iki eserinin birlikte anıldığı gö-
rülmektedir. Ancak bu eser sayısının zamanla yeni bilgilere ulaşılması halinde daha da artabilmesi 
mümkündür.  

Bunların haricinde çalışmada Kaʻbe-nâme’nin şekil özellikleri ve muhtevası hakkında da bilgiler 
verilmiş olup özellikle manzumedeki tarihler üzerinde daha detaylı olarak inceleme yapılmıştır. Bu 
hususta ilk olarak Safî’nin neden bu kadar fazla tarih düşürdüğü sorusunun cevabı aranmış ve eserde-
ki beyitlerden faydalanarak bu sorunun yanıtına ulaşılmıştır. Ardından manzumedeki bütün tarihlerin 
detaylı çözümleri yapılarak incelenen tarih mısraları ve ibarelerinin hangi tarih türlerine ait oldukları 
tespit edilmiştir.  
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GĠRĠġ 

"Çizgi, yazı" anlamlarına gelen hat kelimesi, "terim olarak Arap yazısını estetik ölçülere bağlı 

kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı" (Derman, 1997: 427) olarak tanımlanır. Başka ve daha kapsamlı 

bir tarife göre ise hat; "üstadını taklitle, zihne nakşolan şekillerin ruhtaki güzellik duygularıyla birleşe-

rek, el, kalem, kâğıt ve mürekkep gibi, maddî âletlerin yardımıyla meydana gelen rûhî bir hendesedir." 

(Serin, 1982: 18) Hz. Ali ile başladığı kabul edilen ve Abbâsi devletinin önemli halifelerinden Müs-

ta'sım Billâh zamanında sanat hüviyetini kazanan hüsn-i hat, İslam ülkelerinin önemli hattatları tara-

fından kuralları belirlenerek geliştirilmiştir. Son olarak bu emsalsiz sanat, Osmanlı hattatları eliyle en 

üst seviyesine taşınmıştır.  

Osmanlı'da özellikle "Fatih devrinden XX. Asra kadar, klâsik yolda hat san„atının tekâmülüne hiz-

met etmiş binlerce hattat vardır." (Serin, 1982: 48) Bu hattatlardan bazıları; Şeyh Hamdullah (ö. 

925/1519), Yahya Sofiler, Ahmed Karahisari (ö. 963/1556), Hafız Osman (ö. 1110/1698), İsmail Zühdi 

(ö.1221/1806), Mustafa Rakım (ö. 1241/1826) ve Mehmet Şevki (ö. 1304/1887)'dir. Bunların yanında 

Çarşambalı Ârif Bey, Mehmed Nazif Bey, Ömer Vasfi ve kardeşi Mehmed Emin Yazıcı, İsmail Hakkı 

Altunbezer, Macit Ayral, Mustafa Halim Özyazıcı ve Hamit Aytaç diğer önemli hattatlardandır. 

"Allah güzeldir ve güzeli sever" (Yılmaz, 2013: 32) hadîs-i şerîfi ve yazı ile alakalı "Kaleme ve 

(yazanların) onunla yazdıklarına andolsun …" (Kalem Sûresi, 68/1) ayet-i kerimesinin, hat sanatını sı-

radan bir sanat olmaktan kurtarıp ona ilahi bir hüviyet kazandırdığı söylenebilir. Bu anlamda hat sana-

tının Müslümanlar arasındaki yeri ayrıdır. Bundan dolayı bu sanat, "Mushaflarda, yazma eserlerde, 

mîmârîde, kitâbelerde, mezar taşlarında, tahta ve metal işlerinde, kumaş, çini, tuğla ve dekorasyonlar-

da, en derûnî hislerle yazılmış ve işlenmiştir." (Serin 1982: 19) 

Hat yazı çeşitleri aklâm-ı sitte (altı kalem) başlığı altında toplanır. "Bu altı nevî yazının usûlü ve 

kâidesi, dâire ve nokta ile vaz'edilerek herbirine mânâsına göre isim verilmiştir." (Serin, 1982: 32) 

Bunlar; sülüs, muhakkak, reyhânî nesih, tevkî' ve rik'âdır. Daha sonra ta'lik, gubârî, dîvânî, siyâkat ve 

müselsel de ortaya çıkan diğer yazı çeşitleridir.  

Çalışmamıza konu olan eser, hat üzerine yazılmış Farsça bir risalenin tercümesidir. Eserin mü-

tercimi Erzurumlu Hâzık Mehmed Efendi, müstensihi ise Seyyid Halil Hüdâyî'dir. Hâzık Mehmed (ö. 

1176/1763) yaşadığı dönemin âlim şairlerinden kabul edilir. (bk. Güfta, 1992: 16) Dîvânı olan Hâzık, 

öğrenimini tamamlayıp müftü olmuştur. (bk. İpekten vd. 1988: 203)  

Risalede hat üzerine bir tarihçe, önemli hattatlar, hat çeşitlerinin tanıtımı, harflerin yazımının ta-

rifi ve harflerin birleştirilmesi gibi çeşitli hüsn-i hat bilgileri yer almaktadır. Bunlara ek olarak harfle-

rin yazımları uygulamalı bir şekilde der-kenarlarda gösterilmiştir. Çalışmamızda başlıklar halinde me-

tinde geçen hattatlar, hat terimleri, teşbihler ve hat çeşitleri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın so-

nuna ise metnin transkripsiyonu verilmiştir. Önemine binaen metindeki harflerin yazımları da orijinal 

halleriyle metne dâhil edilmiştir.  

 

Metinde Adı Geçen Hattatlar 

Risâlede dört büyük hattatın isimlerinden söz edilir. Bunlar; Hz. Ali, İbn Mukle, Ali İbn Hilâl ve 

Şeyh Cemâleddîn Yâkût‟tur.  

                                                           
 Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD muzahirk@msn.com 
 Arş. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ofguler@agri.edu.tr  
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Ali Kerrema‟llâhü Vecheh: Dördüncü İslam halifesi olan Hz. Ali, hattatlar tarafından “hattatla-

rın pîri” olarak anılır. Öyle ki aklâm-ı sitte hattatlarının bir silsile halinde tuttukları ve Hz. Ali‟ye ka-

dar dayandırdıkları şecereleri vardır. Bu tür şecerelere “hattat silsilenâmesi” de denir. (bk. Derman, 

1997: 498) Risâlede Hz. Ali kûfî hattın en güzel yazanı olarak zikredilir. (bk. 3a) Yine risalede Hz. 

Ali‟nin “Kalemin ucunun uzun ve etli, kesilmesinin ise muharref yani eğimli olması gerektiği” yö-

nündeki sözü hatırlatılır. (bk. 3b) Hz. Ali‟nin hat üzerine söylediği bir sözün Arapça ibaresi ve Türkçe 

tercümesi de metinde verilir. Bu söze göre, yazının güzelliği üstadın verdiği eğitime, çokça ve doğru 

terkip yazmaya bağlıdır. Hattın sebatı ise, günahları terk etmek ve namazlara hassasiyetle devam et-

mekle mümkündür.  

Ġbn Mukle (ö. 328/940): Metinde Hz. Ali'den hemen sonra zikredilip kûfî yazıdan sülüs-nesih 

yazıyı ortaya çıkardığından bahsedilen Abbasî döneminin önemli hattatlarındandır. "Kardeşi Ebû Ab-

dullah Hasan ile birlikte kâğıt ebadına, kalem kalınlığına ve yazıldığı mevkie göre adlandırılan mev-

zun hatlarda bir tasfiye ve tasnif yaparak aklâm-ı sittenin teşekkülünde en önemli rolü oynamıştır." 

(Özaydın, 1999: 212)  

Ali Ġbn Hilâl (ö. 423/1032): İbn Mukle'den sonra en büyük hattat olarak kabul edilen Ali İbn 

Hilâl, İbn Bevvâb olarak da bilinir. Metindeki ifadelere göre, kendi zamanının ve Müsta'sım halife 

döneminin en büyük hattatıdır. "Benzer üslûpların ortak özelliklerini belirleyip sınıflandırarak kalem-

lerin sayısını sekize indirmiş, böylece aklâm-ı sittenin teşekkülünde büyük bir yenilik yapmıştır." (Se-

rin, 1999: 535) 

ġeyh Cemâleddîn Yâkût (ö. 667/1269): Risale metninde kıblet'ül-küttâb vasıflandırmasıyla 

bahsedilen Cemâlettin Yâkût, Müsta'sım halife tarafından sahip çıkılıp desteklendiğinden Yâkût el-

Müsta'sımî olarak da meşhurdur. "Yâkūt, her yazı çeşidine göre kalem ağzı meylini yeniden belirleyip 

İbni Mukle ile zuhur etmeye başlayan altı çeşit yazının (hatt-ı mensûb, aklâm-ı sitte) klasik nisbet ve 

ölçülerini ortaya koydu." (Serin, 2013: 291) Yakut'un yaptığı bu değişiklik hattatların usûlde İbn 

Mukle'yi, yazı nazikliğinde ise Cemâlettin Yakut'u tercih etmelerine sebep olmuştur. (bk. 4a) 

 

Hat Yazı ÇeĢitleri 

İslam Yazı çeşitleri diye de bilinen hat çeşitleri şunlardır: 

 

Makilî: Lügatte "kale gibi sığınılacak yer" anlamına gelen ma'kıl kelimesinden yola çıkılarak, 

yuvarlak harf barındırmayıp bütün harfleri köşeli ve sert olan yazı stiline verilen addır. Gözlü ve başlı 

harflerin tamamı kare şeklindedir. Harflerin çoğunun dört hareketle oluşması nedeniyle Hatt-ı sant-

rancılî de denmiştir. (bk. Yazır, 1972: 76) 

Kûfî: Bu yazı stilinde ma'kılîden farklı olarak köşeli olma ve sertlik değil, yuvarlaklık ve düzlük 

hakimdir. Yine ma'kılîden ayrılan diğer hususiyeti harflerin en az üç hareketle vücuda gelmesidir. Başlı - 

gözlü harfler üçgen ve yuvarlağa yakın şekildedir. Ortaya çıkan diğer pek çok yazıya kaynaklık ettiğin-

den kûfî yazıya, yazıların anası anlamında ümmü'l-hutût denilmiştir. (bk. Yazır, 1972: 79-80) 

Aklâm-ı sitte (Altı Kalem): Şeş kalem de denilen bu altı çeşit yazının nasıl doğduğu üzerine 

farklı rivayetler olsa da yaygın görüş; hattatların ma'kılî ve kûfî yazının karışımıyla aklâm-ı sitteyi 

meydana getirdikleridir. Fakat ma'kılînin sert ve tamamıyla düz yapısı bu görüşü desteklemez. Bu ne-

denle aklâm-ı sittenin bu iki yazının karışımından değil, düzlüğün yanında yuvarlak bir yapıya da sa-

hip olan kûfîden doğduğunu söylemek daha doğru olacaktır. (bk. Yazır, 1972: 87) Metinde aklâm-ı 

sitte sülüs, muhakkak, reyhânî, nesih, tevkî' ve rik'â sıralamasıyla verilmiştir. 

Sülüs: Kelime anlamı 1/3 demektir. Kalınlığı 24 şa‟r olan yazının üçte biri olarak hesap edil-

mektedir. Bu da sekiz kıl kalınlığıdır. İslam dünyasında en çok kullanılan yazı çeşididir.  

Nesih: Nesh, kaldırmak, yerine bir şey koymak anlamına gelir. Metne göre yazıların çoğu bu ya-

zıyla yazıldığından kendisinden önceki yazıları nesh ettiği için bu isim verilmiştir. (bk. 4b) İslam 

dünyasında çok kullanılan yazı çeşididir.  
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Muhakkak: Kalem ucu genişliği 2, 5-3 mm. Olan ve kûfîden ilk çıkan yazı örneği olarak bilin-

mektedir. Çanaklı harflerin çanaklarının uzunluğu sülüse göre biraz daha uzundur.  

Reyhanî: Muhakkakın 1/3 büyüklüğünde bir yazıdır. Harflerin birçoğu “reyhan” çiçeğine ben-

zediği için bu yazıya reyhânî adı verilmiştir.  

Tevkî‟: Sülüsün kurallarına bağlı kalınarak yazılan yazıdır. Ancak onun biraz daha küçüğü olup 

önem verilmeden yazılan bir yazı çeşididir. Not tutmak, sefer yazıları vb. yazılar yazmakta kullanılır.  

Rik‟a: Mektup ve hikâyelerin yazılmasında kullanılan bir yazıdır. Tevki‟nin küçük boyda yazı-

lan bir çeşidi olup düz ve yuvarlak şekilleri değişiktir. Farklı kalem uçlarıyla yazılabilir, belirli bir öl-

çüsü yoktur. Diğer yazılara göre harfler birbirine bitişiktir.  

Ta‟lik: Her harfi yuvarlağımsı olup, düz harfi yok gibidir. Ta‟lik yazıya, Acem yazısı da derler. 

Ta‟lik kaleminin kalınlığı sülüs kaleminin kalınlığı kadardır. (Aklâm-ı Sitte hakkında geniş bilgi için 

bk. Yazır, 1972: 90-95) 

 

Metinde Geçen Hat Terimleri 
552

 

Metinde yer alan hat ile ilgili terimler bu başlık altında toplanmış ve anlamları, kaynaklardan ya-

rarlanılarak verilmiştir. 

Dendân: Diş anlamına gelen dendân, hat terimi olarak; ""Be", "Te", "Se", "Sin", "Şın", "Sad", 

"Dat", "Nun", "Ye" gibi bazı harflerin çeştli pozisyonlarda yazımında ve bazı harflerin ayrılmasında 

kullanılan, dar kavislerden oluşan zigzaglı kısım; satırdan yukarıya doğru küçük çıkıntı." (Özönder, 

2003: 35) şeklinde tanımlanır. 

Gonce (Peykâ): "Cim" harfinin turresinin dikey indirilmesiyle oluşan üçgen şekline verilen ad-

dır. Şekil itibariyle goncaya benzediğinden bu isim verilir.  

Ġrsâl-ġemretü'l-irsâl: Hızlı yazımlarda elin kalemle birlikte hızlıca bırakılmasıdır. Harfin bu sa-

lıverilme ile aldığı zarif biçime de irsâl denir.  

KeĢîde: Yazıda dengeyi sağlamak maksadıyla kullanılan keşide, bazı harflerin özünden itibaren 

devam eden çizgisinin uzatılmasıdır. 

Matmûse: Kelimenin "sonradan kör olmuş adam" (Nâci, 2009: 384) anlamından yola çıkılarak, 

gözlü harflerin gözünün kapalı şekilde yazılmasına da verilen addır. 

Mebsûte: "Kef" gibi bazı harflerin alışılagelmişin dışında yayılarak yayılmasıdır. 

Mevkûfe: Harfin sonuna kadar devam ettirilmeyip yarıda bırakılmış durumudur. 

Mukastale: "He" harfinin üçgene yakın tek göz halinde yazılışına verilen isim. 

Musattah: Düz ve yassı hale sokulmuş anlamına gelen kelime, hat kaynaklarında "Harf veya 

motifin aynı kalınlıkta yayılması" (Özönder, 2003: 137) şeklinde tanımlanır. 

Mürsele: Harflerin sonlarında irsâl (bk. İrsâl) yapılması yani kıvrılmayıp serbest olarak bırakıl-

masıdır.  

Müsbele: Karınlı olan harflerin kuyruklarının aşağıya doğru sarkıtılması için kullanılan bir ta-

birdir.  

Müselles: "Üçgen" demek olup bazı gözlü harflerin yazımında ortaya çıkan şekil için kullanılır. 

ġakk: Kamışın ucunun usulüne uygun şekilde kesilmesidir. 

Ünsî-VahĢî: Kesilen kalemin kısa olan kenarına ünsî, uzun olan kenarına ise vahşî denir. 

Yonmak: Metinde geçen diğer bir hat terimi ise yonmaktır. Kalemin traş edilmesi işlemidir. 

 

Metinde Yapılan Bazı TeĢbihler 

Risalede dikkat çeken diğer bir husus, harflerin tanımlanmasında bazı benzetmelere başvurulma-

sıdır. Hattatlar veya hat ile uğraşanlar, harflerin şekillerinin ilgilileri tarafından daha sağlıklı anlaşıla-

bilmesini sağlamak amacıyla çeşitli benzetmelere başvurmuşlardır. Elbette ki bu benzetmelerin diğer 

hat metinlerinde de görülmesi olağandır. Yine de çalışmamızın kaynak noktası olan metinde geçen 

benzetmelerin ayrı bir başlık altında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

                                                           
552 Terim anlamlarının verilmesinde yaralanılan kaynak: Özönder, Hasan (2003), Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyim-

leri, Terimleri Sözlüğü, Konya. 
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Risalede dikkat çeken benzetmelerden birisi, "Cim" harfinin dairesinin yarım yumurtaya benze-

tilmesidir: "cîmün dâ'iresini yarım yumurtaya teşbîh tutmışlardur." 

Diğer bir benzetme ise "sin" harfinin dişlerinin tertereye teşbihidir: "dendânlar destere dişlerine 

benzemek gerekdür." 

"Tâ" harfinin beyazı usturaya benzetilir: "tânun beyâzı ustura gibi ola." 

"Fâ"nın beyazı ise armut çekirdeğine benzetilmiştir: "fâ başı müdevver degüldür müsellesdür ve 

beyâzı armûd çekirdegine benzer ola" 

"Mim" harfinin beyazı demircilerin kullandığı örse, kuyruğu ise çengele benzetilir: "mîmün başı 

müselles şekl ola ki beyâzı teymûrcilerün örsi gibi ola ve kuyrugı çengâl ola" 

"He" harfinin farklı şekillerine yapılan benzetmeler zaten bu harfin şekillerinin ismi olmuş du-

rumdadır. Bunlar "aynü'l-hirre (kedigözü) ve üznü'l-ferres (at kulağı)"tir. (bk. Özönder, 2003: 14-212) 

Üznü'l-feresin altında kalan kısım "koç hayası"na teşbih edilir. "He" harfinin "lâm-elif"e benzeyen 

üçüncü şeklinin beyazı ise mevlevî külahına benzetilir: "hâ üç dürlüdür biri aynü'l-hirredür ve biri 

üznü'l-feres ve biri dahı lâm-elif gibidür beyâzı mevlevîler külâhı gibidür hâ-i üzün-i feres altındaki 

müdevver koç hayası gibi ola" 

"Sin" harfinin keşideli yapılması durumunda, keşidenin başından zaviyesine kadar bir hat çekil-

diği takdirde yaya benzemesi gerektiği de söylenir: "eger beden-i sîni keşîdeli idersen ol keşîdenün 

evvelinden zâviyesine varınca bir hatt çeksen kavse benzemek gerekdür." 

 

SONUÇ 

İslam sanatı ve estetiği hüsn-i hat ile doruğa ulaşmıştır. Bunda en büyük pay şüphesiz ki Osmanlı 

hattatlarınındır. Nitekim Kur'ân'ın Mekke'de indiğini, Mısır'da okunduğunu, İstanbul'da yazıldığını 

ifade eden yaygın bir söz de mevcuttur.  

Üzerinde çalışma yaptığımız risale konu ile ilgili yazılan önemli eserlerden biridir. Farsça bir 

eserin, mütercimin kendi ifadesine göre "Ali isminde değer verdiği bir şahsın ricası üzerine" Türk-

çe'ye tercümesi olan risale, Seyyid Halil Hüdayî'nin hattıyla günümüze ulaşmıştır. Yapılan çalışma ile 

eserin günümüz harflerine aktarılarak sahaya kazandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca eserin içeriği hak-

kında çeşitli başlıklar altında değerlendirilmeler yapılmıştır. 

Risalede önemli hattatlar hakkında bilgiler verilmiş, hattın gelişim sürecine kısaca değinilmiştir. 

Hz. Muhammed ve Hz. Ali'nin yazı üzerine söyledikleri sözlerden bazıları da zikredilmiştir. Bunların 

yanında harflerin nasıl yazılacağı tarif edilmiş, der-kenarlara uygulamalı olarak yazılmıştır. Devamın-

da harflerin bitiştirilmesi konusunda bilgiler verilmiştir. Metnin sonlarında müellif sebeb-i tercümeye 

de yer vererek risaleyi sonlandırmıştır. Bu çalışma ile transkripti ve incelemesi yapılan eserin, ilgilile-

rin istifadesine sunulması hedeflenmiştir. 

 

Metin: 

Bismillāhirraĥmānirraĥįm 

[1b] Ĥamdü bį-ĥadd ve ŝenā-yı lā-yüǾadd ol ħāliķu'l-levĥ ve'l-ķalemühū ki kāf nūn ile cümle 

kāǿināt u mümkinātı var ve ol faśl benį Ādemüñ nūr-ı kerāmetiyle niçe pinhānı āşkār eyledi li-

münşiǿihį raĥmeten li'l-Ǿālemįn nūr-ı Ħudā Ǿillet-i ħılķat heme dünyā varlıķdan hemān odur maķśūd 

Ǿaşķına oldı dü-cihān mevcūd şefāǾatin müyesser it bārį itme mehcūr biz günehkārı śallallāhü Ǿaleyhi 

ve Ǿalā ālihį ve śaĥbihį ecmaǾįn tirāşįden ķalem ve şināħden evvelā hüsn-i ħaŧŧ yazan- [2a] lara ķale-

müñ aǾlāsın ve mürekkebüñ zįbāsın ve kāġıduñ raǾnāsın görmek gerekdür ķalemüñ aǾlāsı oldur ki ķı-

zılı pek ķızıl ola ve aķluġı pek aķ ola ve sengįn ola ve ŧamarları ŧoġrı ola zįrā ŧamarları ŧoġrı olmazsa 

ķalemi şaķķ itdükde egri şaķķ olur ŧoġrı şaķķ olmaz egri şaķķ olan ķalemden ĥüsn-i ħaŧŧ gelmez ve 

ķalemüñ ķalınluġı evsaŧ ola ve uzunluġı on parmaķ veya on bir parmaķ ķadar gerekdür ve ķalemde al-

tı śıfāt vardur dimişler üçünden ĥüsn-i ħaŧŧ gelür üçünden degül ammā ĥüsn-i ħaŧŧ gelen ķızıl ve pek 

ve sengįn olandur ammā kemi süstūsiyye ve egri ŧamarlu olandur ve ķalemtırāş ġāyetde keskin [2b] 

gerekdür ve ķalem yonmaķda daħı bir iki şarŧ vardur biri budur ki eger ķalem pek olursa ķalemi pek 

yonup etinden çoķ almaķ gerekdür ķalem yumşaķ olursa pek yonmayup etlüce itmek gerekdür ve 

ķalemüñ şaķķı ortasında gerekdür ve vaħşį cānibi ünsį cānibinden ķuvvetlü yaǾnį etlü ve ķaluñ gerek-
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dür ve ķalemüñ şaķķı ķalemine göredür eger kalem pek olursa şaķķı uzınca gerekdür ve mülāyim 

yaǾnį yumşaķ olursa şaķķı az gerekdür ve'l-ĥāśıl şaķķı ķalemine göre itmek gerekdür ve ķalemüñ ķaŧǾı 

üç gūnedür biri cezm ve biri vaśaŧ ve biri muĥarref ammā cümlenüñ aǾlāsı vaśaŧdur nitekim dimişler-

dür ħayru'l-ǿümūrı evśaŧuhā553
 ve ķalemŧırāşı ķalem [3a] üstüne ķoyup baş parmaķ ile ķalemŧırāşuñ 

arķası baśduķda ķalem ķıŧŧ diyü avazı çıķmaķ gerekdür şöyle kim avāzı ķıŧŧ diyü çıķmaya eyü ķaŧǾ 

olmamışdur ķalemtırāşı keskin idegör dir maǾrifetü vażǾu'l-ħaŧŧ ve esmāǿi'l-ħuŧūŧ ibtidā-i ħaŧŧ ki 

žuhūra gelmişdür maǾķılįdür cümle musaŧŧaĥdur yaǾnį düz devri yoķdur andan soñra kūfįdür ki žuhūra 

gelmişdür ve şol kimesnelerdür ki ħaŧŧ-ı kūfį yazmışlardur cümlesinden aǾlā emįrü'l-mü'minįn ǾAlį 

kerreme'llāhü veche yazmışdur ħaŧŧ-ı kūfįnüñ bir bölügi devr üzredür ve bir bölügi düzdür andan 

soñra İbn Muķle aleyhi'r-raĥmet gelüp ħaŧŧ-ı kūfįden döndürüp bu zaman yazusı [3b] üzre yazmışdur 

ve ħalķa taǾlįm itmişdür çoķ kimesneler İbn Muķle taǾlįmi ile aǾlā yazmışlardur cümleden biri ǾAlį 

ibn Hilāl'dür ki İbn Bevvāblükle iştihār bulmışdur Ǿaleyhi'r-raĥmet kendü zamānında ve MüstaǾśım 

ħalįfe zamānında İbn Bevvāb gibi yazar gelmemişdür andan soñra MüstaǾśım ħalįfe zamānında 

Cemāleddįn Yāķūt Ǿaleyhi'r-raĥmet žuhūr itdi ve İbn Bevvāb yazusına matāǾat idüp İbn Bevvāb gibi 

yazar oldı ve andan soñra ķalem kesmesin taġyįr eyledi emįrü'l-müǿminįn ǾAlį kerrema'llāhü veche 

kelāmı üzre şöyle kim ķalemüñ ucı uzun ve etlü ve ķaŧǾı muĥarref kesdi yazı yazarken avāzı gelürdi 

yaǾni çıtır[4a] dardı İbn Bevvāb zamāñında ķaŧǾ-ı ķalem cezm üzre idi anuñ içün yazıları nāzük ve 

laŧįf degül idi ammā ķıbletü'l-küttāb Şeyħ Cemāleddįn Yāķūt raħmetü'llāhi Ǿaleyh ķaŧǾ-ı ķalemi taġyįr 

eyledi ħaŧŧı daħı taġyįr oldı zįrā ħaŧŧ ķaleme tābiǾdür ķalem aǾlā ise ħaŧŧ daħı aǾlā olur eger ķalem 

murādca olmazsa her ne deñlü cedd ü cehd eyleseñ kim ol ķalemden ĥüsn-i ħaŧŧ žuhūr itmez bu se-

bebdendür ki Şeyħ Cemāleddįn Yāķūt ħaŧŧını İbn Bevvāb ħaŧŧına tercįĥ itmişlerdür ammā tercįĥleri 

nāzüklükdedür yoħsa uśūl-i ķavāǾidde degüldür uśūl oldur ki İbn Muķle vażǾ eylemişdür dāǿire ve 

noķŧa ile altı nevǾ üzre itmişlerdür ki beyne [4b] 'l-üstādān şeş ķalem diyü meşhūrdur her birisine laŧįf 

ve maǾnįsine muŧābıķ nām ķomışdur birine ŝülüŝ diyü nām ķomışdur zįrā dört ve iki bölügi saŧĥdur ve 

ikincisine muħaķķaķ diyü nām ķomışdur zįrā bir buçuķ bölügi satĥdur ve üçüncü reyĥānįdür anuñ 

içün dimişler ki muĥaķķaķa tābiǾdür ve dördüncüsi nesĥdür anuñ içün dimişler ki ekŝer-i kitābet nesĥ 

ile yazılmışdur gūyā kim ġayri yazıları nesĥ eylemişdür ve beşincisine tevķįǾ dirler andan ötüri ki 

nıśfı devr ve nıśfı saŧĥdur nişān ve aĥkām ve sicillātı bu ħaŧŧ ile yazmışlardur altıncısına riķǾāǾ nām 

ķomışlardur andan ötüri ki ruķǾalar ve mektūbları bu ħaŧŧ [5a] ile yazmışlardur Pes şeş ķalem didükle-

ri bunlardur ve bunlardan ŧaşra ħaŧŧ yoķ idi soñra taǾlįķ ve dįvānį ve bunlaruñ emŝāli ħaŧŧ peydā oldı 

Pes İbn Muķle bu tertįb üzre her birine bir nām ķoyup biri birinden mümtāz ve aǾlā eyledi uśūl-i 

fürūǾına göre sultānü'l-mekātibįn Şeyħ Cemāleddįn Yākūt Ǿaleyhi'r-raĥmet icmālen bu şiǾri dimişdür 

ŞiǾr  

Uśūlün ve terkįbün kerrāsün ve nisbetün 

Ve śuǾūdün ve teşmįrün ve nüzūlün ve irsālün 

 

Nitekim emįrü'l-müǿminįn ǾAlį kerrema'llāhü veche buyurmış: İǾlem inne ĥüsne'l-ħaŧŧi maħfiy-

yün fį-taǾlįmi'l-üstāźi ve ķavāmehū fį-keŝri'l-meşķi ve terkįbi'l-mürekkebāti ve beķāǿehū Ǿalā dįni'l-

islāmi ve'l-müslimi fį terki'l-menhiyyāti ve muĥāfažati'ś-śalāti 

[5b]Ve uśūlehū fį maǾrifihi'l-müfredāti Ķāle Rasūlü'llāh śallā'llāhü Ǿaleyhi ve sellem Ǿan uśūli'l-

ħaŧŧi fe-ķāle ķarrin ĥarfeke ve ferriķ beyne saŧrake ve ŧavvil esnāni ķalemike Ĥażret-i ǾAlį kerre-

ma'llāhü veche buyurur ki “ħaŧŧ aǾlā olması üstāduñ taǾlįmindedür ve çoķ yazmaķdadur ve ŧoġrı terkįb 

yazmaķdadur ve ħaŧŧuñ ŝebātı terk-i menhiyyātdur ve namāza müdāvemetdür” ve bu ĥadįŝ-i şerįfi 

Ĥażret-i Resūl-i Ekrem ve ŞefįǾu'l-ümem śalla'llāhü Ǿaleyhi ve sellem Ĥażret-i ǾAlį'ye taǾlįmen bu-

yurmışlardur diyü üstādlar işitmişüzdür. “Yā ǾAlį ĥarfleri biri birine yaķįn yaz ve beyn-i süŧūr Ǿayān 

eyle yaǾnį ıraķ eyle [6a] ve ķalemüñ ucun uzun eyle” İmdi uśūl-i ħaŧŧ müfredātı bilmekdür ol cihetden 

müfredātı evvel beyān itdük. İmdi uśūl-i ħaŧŧ noķŧadur, andan ötüri ki ħaŧŧ iki noķŧadur yāħūd ziyāde-

dür biri birine ulaşdursañ bir ħaŧŧ olur. Pes her ĥarf hurūf-ı müfrededen noķŧa ile beyān idelüm  

                                                           
553 ‚İşlerin en hayırlısı, orta olanıdır.‛ Hadis olduğu yönünde rivayetler bulunan bu sözün, hadis olmadığı bildirilmiştir. 
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El-Elif elif-i muĥaķķaķ sekiz noķŧadur, ŧoķuza varınca el-elifi'ŝ-ŝülüŝ ammā elif-i 

ŝülüŝ yedi noķŧadur sekize varınca ammā bā başı bir buçuk noķŧadur ve uzunluġı altı 

noķŧadur, yediye varınca ammā şemre śayılmaz, eger yediden sekizden ziyāde olursa 

uśūlden ħāricdür  

El-cįm ammā cįmüñ başı ŧurre- [6b] siyle beş noķŧa veyāħūd beş buçuk noķŧa altı-

ya varınca cāǿiz ŧutmuşlar ve cįmüñ dāǿiresini yarım yumurŧaya teşbįh ŧutmuşlardur ve 

cįmüñ dāǿiresi cįmüñ başını geçmemek gerekdür, şöyle kim cįmüñ başından aşaġı bir 

ħaŧŧ çekseler dāǿireye ŧoķunur ŧoķunmaz gerekdür eger cįmüñ başını geçerse uśūlden 

ħāricdür ve dāǿirenüñ büyüklügi yaǾnį giñlügi
554

 elif ķadar gerekdür ve dāǿirenüñ aşağı 

ucu yuķaru ucundan bir noķŧa belki üçe dek geçmek cāǿiz ŧutmışlardur ve cįmüñ dāǿire-

si ayrılduġı maĥal iki bölügi ķalmaķ gerek demişler, lākin nıśfından ayrılmaķ evlā olup 

terkįbde daħı bu ķāǾide üzre gerekdür merhūm Şeyħ Cemāleddįn [7a] Yāķūt bu gūne 

cįmi ekŝer iki bölügi ķalmaķ üzre yazmışlardur raĥmeta'llāhü Ǿaleyh 

 

E'd-dāl ammā dāl gerekdür ki yuķaru cānibi üç noķŧa tā dörde varınca eger yuķa-

ru cānibi üç olursa aşaġı cānibi dört noķŧa ola eger yuķaru cānibi dört olursa aşaġısı 

beş ola, ve'l-ĥāśıl yuķarudan aşaġısı bir noķŧa ziyāde ola şöyle ki yuķarudan aşaġı bir 

ħaŧŧ çekseñ aşaġısı bir noķŧa ziyāde ola   

E'r-rāǿ ammā rāǿ başı iki noķŧa gerekdür inceden ġayrı yaǾnį rāǿ başını aşaġı 

çekdükde ince yer žāhir olur aña üstādān şemretü'l-irsāl dirler ve uzunluġı beş noķŧa 

gerekdür  

E's-sįn ammā sįnüñ evvelki dendānı bir noķŧa gerekdür [7b] ikinci dendānı bir 

buçuķ noķŧa gerekdür ve dendānlar destere dişlerine beñzemek gerekdür ve aşaġı 

dendānuñ çekdügüñ zamān iki noķŧa gerekdür ammā Rūm üstādları üçe dek cāǿizdür 

dimişler ve beden-i sįn beş noķŧa ve altı noķŧa daħı cāǿizdür ve eger beden-i sįni 

keşįdeli iderseñ ol keşįdenüñ evvelinden zāviyesine varınca bir ħaŧŧ çekseñ ķavse 

beñzemek gerekdür, bunuñ gibilere irsāl-i ķavsį dirler her bār ki sįni keşįdeli idersen 

gerek dendāneli gerek dendānesüz ola irsāl-i ķavsį dirler bunuñ gibi  

 
 

 

E'ś-śād ammā śād dört bölükdür üstünde iki bölügi devrdür aşaġısı daħı böyledür 

ve śāduñ beyāżı iki [8a] noķŧadur ve ķarnı sįn ķarnı gibidür ve eger zāviye-i śādı 

keşįdeli iderseñ sįnüñ irsāl-i ķavsįsi gibidür  
 

E'ŧ-ŧāǿ ammā ŧānuñ elifi beş noķŧa gerekdür ve ŧānuñ üsti üç bölükdür iki bölügini 

śaġ cānibine ŧoġrı çeke ve bir bölügi devr ide ve aşaġısını śād gibi devrli itmeye ŧoġrı 

çeke. Şöyle ki üstünüñ ucunı bir buçuķ noķŧa veyā iki noķŧa geçmek gerekdür ve ŧānuñ 

üstünüñ elifi yerinden düze ulaşduġı yere dek bir buçuķ noķŧa ya iki noķŧa gerekdür ve 

ŧānuñ beyāżı śāduñ beyāżından eksük gerekdür ve ŧānuñ beyāżı ustura gibi ola  
 

El-Ǿayn ammā Ǿaynuñ başı üç bölükdür evveli hilāl gibi ola ikinci [8b] rā başı 

gibi ola üçünci śaġ cānibine çeke şöyle kim hilāle müşābih olan Ǿaynuñ başını bir 

noķŧa geçe ammā dāǿiresi cįm dāǿiresi gibi ola  

 

El-fāǿ ammā fāǿ başı müdevver degüldür müŝelleŝdür ve beyāżı armūd çekirde-

gine beñzer ola ve gerdānı bir noķŧa ola ve bedeninüñ uzunluġı bā gibi ola 
 

El-ķāf ammā ķāf başı fāǿ başı gibi ola ve gerdānı iki noķŧa ola ve gövdesi sįn 

kāsesi gibi ola  
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El-kāf ammā kāf başı dört noķŧa ola uzunluġı sekiz noķŧa ola ve altındaki ħaŧŧ kāf 

başını üç noķŧa geçmek gerekdür ve kāfuñ beyāżı bir buçuķ noķŧa ya iki noķŧa gerek-

dür ve başınuñ beyāżı daħı iki noķŧa gerekdür ammā muĥaķķaķda bir 

[9a] noķŧa bir buçuķ noķŧa ŝülüŝden eksük gerekdür 

 

E’l-lâm ammā lāmuñ ķaddi elif ķadar gerekdür ve teni bā gibi döşekli dimişler 

lākin muǾteber olmamaġla taĥrįr olunmadı ve ammā ŝülüŝde nūn ķarnı gibi ola 
 

El-mįm ammā mįm muĥaķķaķda vāv başı gibi ve ķuyruġı rā-yı mürsel gibi 

keşįdeli ola ammā ŝülüŝde mįmüñ başı müŝelleŝ şekl ola ki beyāžı teymūrcilerüñ örsi 

gibi ola ķuyruġı çengāl ola bunuñ gibi 
 

El-nūn ammā nūn başı muĥaķķaķda iki noķŧa ola ve uzunluġı bāǿ gibi ola ve 

baǾżılar üçe dek cāǿizdür dimişler ve ķarnı sįn ķarnı gibi ola 
 

El-vāv ammā vāv iki dürlüdür biri uzun biri müdevver vāv başı fāǿ başı gibi ola 

bunuñ gibi  
 

[9b] El-hāǿ ammā hāǿ üç dürlüdür biri Ǿaynü’l-hirredür ve biri üźnü’l-feres ve bi-

ri daħı lām-elif gibidür beyāžı mevlevįler külāhı gibidür ammā hāǿ-i Ǿaynü’l-hirre üç 

ħaŧŧdan mürekkebdür evveli rāǿ başı gibi ola ħaŧŧ-ı ŝānį iki buçuķ noķŧa ola ve ħaŧŧ-ı 

ŝāliŝ dört noķŧa ola devri ile teķāŧuǾ muĥkemine gelince ve iki gözler birer noķŧa ola 

ammā hāǿ-i üźün-i feres altındaki müdevver ķoç ĥayası gibi ola üsti üźün-i feres gibi 

ola, ammā hāǿ-i lām-elif gibi olan rāǿ başı gibi iki noķŧa üçe varınca lām-elif gibi śol 

cānibinden çeke ve iki noķŧa ve yarım śol cānibine meyli aşaġı çeke andan śaġ cāni-

bine beş noķŧa miķdārı çeke lām-elif beyāžı mevlevįler külāhı [10a] gibi ola  
 

El-lām-elif ammā lām-elif üç ħaŧŧdan mürekkebdür evvelā cānibinden bir elif 

miķdārı çeke ve ħaŧŧ-ı ŝānį iki buçuķ noķŧa ola ve ħaŧŧ-ı ŝāliŝ śaġ cānibine altı noķŧa 

belki yediye dek çeke bu ŧarįķ üzre müŝelleŝ şekl ĥāśıl olur biri hāǿ-i müferrededür ve 

biri müteşābih
555

 dāldür şöyle kim beyāžı külāh-ı mevleviyyeye müşābih ola  
 

El-yāǿ ammā yāǿ başı kāf başı gibi ola ammā bir noķŧa eksük ola kāf başından ve 

ikinci ħaŧŧı śaġ ŧarafına iki ve yarım noķŧa çeke ammā ķarınlu ola śu ķoysañ ŧura cüm-

lesi maǾkūs-ı dāl şekl ola üstādān-ı selef śu ŧuracaķ yeri dikine yazmışlar şöyle kim 

aśla śu ķarār itmeye buncılayın ve ķarnı sįn ķarnı gibi ola ve yānuñ ibtidā başından 

[10b] aşaġı bir ħaŧŧ çekseñ yānuñ ķarnı başına ŧoġrı yānuñ ve ķarnı başına ŧoķınmaķ 

gerekdür bunuñ gibi  

 

 

Terkįb beyānındadur müfred olanları didük, şimden girü terkįbleri beyān idelüm pes imdi elif ki 

evvelā ola bir ĥarf ki aña terkįb olup ulaşmaz ammā bir ĥarfüñ āħirinde olsa ulaşur meŝelā bānuñ ve 

tānuñ ve yānuñ ki āħirlerinde elif ola veyā dāl ola veyā fāǿ ola ŧūlānį bir noķŧa olur bunuñ gibi ammā 

bāǿ ile yāǿ ile elif ortasında ve dāl ortasında bol bir noķŧa ola eger bāǿdan śoñra cįm veya ķāf veya vāv 

veya yā ola bā başı iki noķŧa ola ve eger bādan śoñra sįn veya Ǿayn ve yaħud śād ola bā başı iki noķŧa 

ķadar ola  

  

Ĥadd-i bā ya nūn ki [11a] evvelde ola böyle yazılur ve eger sįn arasında dendāneli ĥurūf vāķiǾ 

olursa farķ içün yaǾnį ayurmaķ iki noķŧa gerekdür baǾde'l-cįm elif ya dāl ya kāf ya lām ya hā olacaķ 

olursa cįm başı ġonce yazılur bunuñ gibi eger cįmden śoñra ġayri ĥarfler yazılur ise cįm başı açıķ ola 
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bunuñ gibi ve eger terkįb evvelinde sįn ya bā veya cįm ya kāf ya dāl veya lām ya hā olursa sįnüñ 

dendānesiyle bu ĥurūf sįnüñ başı ķadar gerekdür yaǾnį sįnüñ dendāneleri ne deñlü yer ŧutarsa ol deñlü 

gerekdür eger sįnden śoñra elif ya rā ya żād ya kāf ya vāv ola sįn ile bu ĥurūfların arası iki noķŧa ge-

rekdür bunuñ gibi eger evvel ĥurūf śād olursa ĥālį degüldür ki  

[11b] śāddan śoñra ya dāl ya kāf-i müfred ya lām ya hāǿ ola pes bu ĥurūf arası śād ile sįn gibi iki 

noķŧa gerekdür bunuñ gibi ve buña beñzer ki vardur hep böyledür 

Eger terkįb evvelinde ŧāǿ olursa ve ŧādan soñra elif ya bāǿ olursa yaħūd dāl ya kāf ya lām ya hāǿ 

olursa ŧā ile bu ĥurūf arası iki noķŧa ola bunuñ gibi ammā noķŧa ŧānuñ elifinden Ǿaddolındı  

Eger baǾde'l-ŧāǿ bā olursa arası iki noķŧa ķadar gerekdür bunuñ gibi  

Ve eger terkįb evvelinde Ǿayn olursa baǾde'l-Ǿayn bā ile çengāl-i rāǿ veya elif veya dāl veya hāǿ 

veya lām olursa ol zamān Ǿayn-i naǾlį gerekdür bunuñ gibi eger baǾde'l-Ǿayn ġayr gūne ĥurūf yazılur 

ise Ǿayn-i śādį [12a] gerekdür bunuñ gibi Ve eger terkįb evvelinde fāǿ ile elif olursa yaħud bā veya dāl 

veya rāǿ-i mürsel veya sįn veya kāf veya lām veya hā ile fā bu ĥurūfların arası bir noķŧa ola  

Eger fādan śoñra cįm olursa fā başın yarım noķŧa geçmek gerekdür andan cįm yaza bunuñ gibi 

Eger terkįb evvelinde kāf olursa ikiden ħālį degüldür ya dālį ola ya ġayrį ola eger dālįdür 

baǾdehū elif ola ya lām ola ya kāf ola kāfuñ yuķaru başına ŧoķunaraķ geçmek gerekdür ve kāfdan 

śoñra ya yā veya dāl veya rā veya sįn veya ķāf veya fāǿ veya mįm veya nūn veya kāf veya hā ola bu 

ĥurūfāt dāldan ġayrı birer noķŧa miķdārı kāfdan ıraķ ola bunuñ gibi 

Eger kāf-i müsaŧŧaĥ olursa baǾdehū elif ya dāl ya hāǿ ya lām ola bu ĥurūf [12b] ile kāf başınuñ 

arası iki noķŧa miķdārı gerek bunlar gibi eger kāf-ı müsaŧŧaĥdan śoñra yā ola ya sįn ola ya kāf ola ya 

vāv ola, ya nūn ola bu ĥurūfātuñ arası bir veya bir buçuķ noķŧa ola bunuñ gibi ammā cįm yā ile yazıl-

duķda kāfı ziyādece geçmek gerek iki noķŧa miķdārı andan cįmi yazmaķ gerek bunuñ gibi 

Evvelā terkįbde eger lām ola baǾdehū lām-elif ola lām ile lām-elif arası iki noķŧa ola eger lām dāl 

ile yā ile ola ya sįn ile ya kāf ile ya mįm ya nūn ya vāv ya hāǿ-i hevvez ile ola lām ile bu ĥurūfuñ arası 

iki noķŧa ola bunuñ gibi  

Eger evvel terkįb mįm ola baǾde’l-mįm elif ve dāl ve kāf ve lām-elif ve mįm olursa bu ĥurūfuñ 

arası bir noķŧa gerek ziyāde daħı [13a] olursa ķayırmaz ve eger baǾde’l-mįm, cįm olursa üçer noķŧa 

ola ve eger baǾde’l-mįm rāǿ nūn ve sįn ve mįm olursa bu ĥurūfların arası birer noķŧa veya birer buçuķ 

noķŧa ola bunuñ gibi 

Ve eger evvel ĥarf hāǿ olursa baǾde’l-hāǿ elif ya dāl ya lām ya kāf ya hāǿ olursa bu ĥurūflaruñ 

arası iki noķŧa gerek bunuñ gibi bāķį ĥurūflar daħı buña göre ķıyās olına  

 

Faśl-ı ŝānį  

Terkįbleri źikr eyledük geldük bi-ĥasebi’l-vażǾ her birine başķa başķa ad konılmışdur ve her bir 

ĥarf ķaç gūne yazılmışdur beyān idelüm 

Pes elif bir gūnedür ziyāde olmaz her ne resm yazı yazarsañ elif gene elifdür taġyįr olmaz 

Ammā ĥarf-i bāǿ beş gūnedür üçü bir nevǾdür ve ikisi bir nevǾdür ol nevǾ-i evvelüñ biri mużmer 

ve mecmūǾa daħı dirler [13b] ve biri mebsūŧe ve mürsele daħı dirler ve biri mevķūfedür ki kesik gi-

bidür ve ikinüñ biri mecmūǾa ve biri mürsele ve mebsūŧa daħı dirler mużmer ve mecmūǾa müdevver 

şemrelüye dirler ve mürsele-i mebśūŧa keşįdelüye dirler şimresüzdür ve mevķūfe kesik gibiye dirler 

Ammā cįm beş gūnedür biri meftūĥa-i müsbele ve biri meftūĥa-i mürsele ve biri meftūĥa-i 

mecmūǾa ve biri müŝelleŝ-i müsbele ve biri müŝelleŝ-i mecmūǾadur, bunlar gibi ammā cįm daħı üç 

gūnedür biri meftūĥa ve biri mülĥaķ-i müŝelleŝ ve biri goncedür, peykā daħı dirler  

Ammā dāl daħı böyledür ki mecmūǾa dirler bunuñ gibi 

Ammā rāǿ üç gūnedür biri müdġame ve biri mecmūǾa ve biri mürseledür ve mebsūŧa daħı dirler 

ve biri mużmere-i mebsūŧa daħı dirler [14a] bunuñ gibi Ammā Ǿayn iki gūnedür biri mecmūǾa ve biri 

müferrede ve mebśūŧa daħı dirler ammā Ǿayn beş gūnedür iki gūnesi meftūĥu'l-Ǿayn degüldür mürek-

kebü'l-Ǿayndür ve ammā meftūĥu'l-Ǿayn olan Ǿayn-i naǾlįdür ve biriǾayn-i śādįdür ve biri Ǿayn-ı 
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ŝuǾbānįdür bunuñ gibi ammā mürekkebü’l-Ǿaynuñ biri mürekkebe-i maŧmūsedür ve biri mürekkebe-i 

mecmūǾadur ki bunuñ gibi 

Ammā fāǿ iki gūnedür biri fāǿ-i mecmūǾa-i müdevveredür ve biri fāǿ-i mürsele-i mebsūŧadur bu-

nuñ gibi 

Ammā ķāf daħı iki gūnedür biri mecmūǾadur ve biri mürseledür bunuñ gibi 

Ammā kāf daħı iki gūnedür baǾżı üstādlar dört gūne yazmışlar biri müsaŧŧaĥdur ki münĥanį daħı 

dirler ve biri mecmūǾadur ve biri mürseledür ve biri mevķūfedür  

Ammā [14b] lām iki dürlüdür biri mecmūǾadur ve biri mürseledür bunuñ gibi 

Ammā mįm beş gūnedür biri müŝelleŝ-i müdġame ve biri müŝelleŝ-i mürsele muĥaķķaķa-i mür-

sele daħı dirler ve biri mürsele-i vāvį ve biri retķā-i mürsele ve biri mürsele-i maŧmūsedür bunlar gibi  

Ammā nūn iki gūnedür biri mecmūǾa ve biri mürsele münevvere daħı dirler bunuñ gibi 

Ammā vāv iki gūnedür biri mecmūǾa-i müdevvere ve biri mürsele-i mebsūŧadur bunuñ gibi 

Ammā hā beş gūnedür biri muķasŧale ve biri müfred-i murabbaǾa ve biri Ǿaynü’l-hirre ve biri 

üźnü’l-feres ve biri mürekkebdür ve mürekkeb olan elbetde terkįb evvelinde olur  

Temmetü’r-risāle 

Mezbūr risālenüñ taĥrįr-i tesvįdine bāǾiŝ ve bādį [15a] olan mecmūǾa-i erbāb-ı meǾānį mefħar-ı 

aśĥāb-ı eǾālį aǾnį ǾAlį Efendi bir gün muĥibb-i muħliślerine ħıŧāb buyurdılar ki ey Meĥmed Efendi bu 

Fārisį risāleyi Vān’da bulup elime girmişdür lākin içünde baǾżı edālar vardur ki ol edāyı ħaŧŧāŧ olan-

dan fehm ider azdur Ǿacebā olmaya mı ki Türkįye tercüme eyleseñ andan ol edāları ħoş-āyende edā ile 

āşikāre vü Ǿayān ve noķŧaları žāhir ü beyān idüp pejmürde ķalmayup žuhūra gelse bu faķįr daħı il-

timāsların ķabūl itdüm ve didüm ki benüm sulŧānum Türkįye tercüme itmek sipeh-sālār deyü ħān-ı 

Ǿālem ve zįnet-i zįver ħoş-nüvįsān-ı Türk ü dilüm, deşt-i ħaŧŧuñ ħān-ı kerįmi üstādımuz Mevlānā 

Kırīmį ǾAbdullāh Efendįden ki görmişüzdür mühimmā ken ķalem-göz yilüb noķŧalar ile rūşen [15b] 

ve Ǿayān ve ĥurūf ki beyne’l-üstādān’ü’s-sebǾa müteǾārifdür nām-ı isimleriyle žāhir ü beyān itdük bi-

Ǿavni’llāhi teǾālā ve ĥüsn-i tevfįķuhū 

Ketebehü’s-Seyyid Ħalįl Ħudāyį ġafera lehū 

Sene 1227 Ś. 3 (17 Şubat 1812) 
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AMASYALI MÜDERRĠS ALĠ EFENDĠ ĠBN MUSTAFA‟YA AĠT 

MANZUM BĠR HĠKÂYE: HĠKÂYE-Ġ ġÂH KIZI 
Avn  Erdem r


, Al  Rıza Ayar


 

 

A. Eser Hakkında Genel Bilgi 

Klâsik edebiyatımızdaki mesnevilerin dışında, bu tarzda çok sayıda manzum halk hikâyesi de 

yazılmıştır. Kesikbaş, Geyik Hikâyesi, Muhammed Hanifi, Cafer-i Tayyar, Dâsitân-ı İbrahim, 

Hikâye-i Temimdar gibi hikayeleri, halk edebiyatı ürünleri içinde saymak daha doğru olur. Bunlar ge-

rek konularının basitliği gerekse yalın bir halk diliyle yazilmış olmaları yönünden klasik mesneviler-

den ayrılırlar (Önler 1991:371).  

Bilindiği gibi, Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve coğrafya-mekân içinde efsâne, masal, men-

kıbe, destan vb. mahsullerle beslenerek dinî, tarihî, içtimâî hâdiselerin potasında iç bünyelerindeki 

bağlarını muhafaza ederek milletimizin roman ihtiyacını karşılayan eserlerdir (Elçin 1993:444). Bu 

tür eserlerin bir kısmı anonim, bir kısmı ferdîdir (Elçin 1993: 445). Üzerinde çalışma yaptığımız 

Hikâye-i Şâh Kızı, dinî ve tasavvufî halk edebiyatı özelliklerini içinde barındıran ferdî bir halk 

hikâyesidir. 

Halk hikâyeleri, tarihi bir olaya dayanmaması, şahısların ve olayların anlatımında takınılan ger-

çekçi tavır, kahramanlıktan çok aşk macerasına yer vermesi bakımından destandan ayrılır. Bu hikâye-

de, yoksul fakat bilgili bir delikanlının, tesadüfen karşılaştığı Şâh Kızın‟a kavuşma yolundaki macera-

ları anlatılmaktadır. Gerilimin sürekli olduğu eserde, her an yeni bir merak unsuru devreye giriyor. Bu 

ise hikâyeyi akıcı kılmaktadır. 

Hikâye-i Şâh Kızı, şekil itibariyle klâsik edebiyat; içerik, dil ve üslup bakımından ise halk edebi-

yatı özellikleri göstermektedir. 

 

A. Eserin Adı, Yazarı, YazılıĢ Tarihi ve Yeri 

Bir şâh kızının başından geçenleri anlatan eserin adı, serlevhada kırmızı renkli yazıyla “Hikâye-i 

Şâh Kızı” olarak verilmiştir. Eserin yazarı, yazılış yeri ve tarihi ile ilgili bilgileri ise eserin sonunda 

yer alan ferağ kaydından öğreniyoruz. Bu kayıtta, “Temmetü‟l-hikâyât bi-avni‟llahi‟l-meliki‟l-

Vehhâb, harrerehu Ali Efendi İbn Mustafa fi-vakt-i tulû‟uş-şems, sâkin-i Amasya, be-Medrese-i Bü-

yük Ağa Müderrisi, Sene tis‟a ve hamsün mi‟etân ve elf, sene 1259 safer 9” ifadesi yer almaktadır. 

Bu bilgiye göre hikâyenin yazarı, Amasya Büyük Ağa Medresesi müderrislerinden Ali Efendi 

İbn Mustafa‟dır ve eserin yazımı 11 Mart 1843 Cumartesi günü Amasya‟da tamamlanmıştır. Maalesef 

yaptığımız araştırmalarda, yazarla ilgili kaynaklarda sağlıklı bir bilgiye ulaşamadık. Hüseyin Hüsa-

meddin Efendi‟nin Amasya Tarihi isimli eserinde (Hüseyin Hüsameddin 1327: 278-280) Büyük Ağa 

Medresesi‟nde görev yapan müderrislerin isimleri sıralanmış olup bunlar arasında hikâyenin müellifi 

Ali Efendi İbn Mustafa‟nın ismi bulunmamaktadır. 

Hicri 6 Zilhicce 1238 (M.14 Ağustos 1823) tarihinde, Hüseyin Ağa vakfı tarafından, Büyük Ağa 

Medresesi‟nin müderris ve talebelerine tahsis edilen gelirin tasarruf hakkını elinde bulunduran Es-

seyyid Ali Halife ibn-i Mustafa‟nın, beratını kendi rızasıyla Mehmed bin Süleyman Halife‟ye devret-

tiği ifade edilmektedir (Varol 2019:116). Eserin yazılış tarihinden 20 yıl önceye karşılık gelen 

1238/1823 tarihine atıfla sözü edilen Ali Halife İbn-i Mustafa‟nın eserin müellifi olup olmadığını bi-

lemiyoruz.  

                                                           
 Dr. Öğretim Üyesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 
 Dr. Öğertim Üyesi, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
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Bugün için yazarla ilgili tek bildiğimiz, 1843 yılında hayatta olduğu ve Amasya Büyük Ağa 

Medresesi‟nde müderrislik yaptığıdır. 

 

B. Eserin Nüsha Tavsifi 

Müellif hattı olan ve 11 Mart 1843‟te tamamlanan eserin bilinen tek nüshası, Amasya Üniversi-

tesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Ali Rıza Ayar‟ın özel kütüphanesindedir. 23 sayfadan 

oluşan eser, ciltsiz, aharlı kâğıtta yazılmış olup her sayfada 17-18 beyit bulunmaktadır. Eser, 

190x150, 160x110mm boyutunda olup, kenarlarda kırmızı cetvel vardır, harekelidir ve nesih hattıyla 

yazılmıştır. 

İlk Beyit:  Bir hikâyet geldi dilime idem dâ‟im 

 İş bu sözde fâ‟ide var hem „ilim  

 

Son Beyit:  Okuyanı dinleyeni yazanı 

  Rahmetinle yarlıgagıl yâ Ganî 

 

C. Eserin Beyit Sayısı 

Mesnevi nazım şekliyle yazılan eser 381 beyittir. Eserin iki ayrı yerinde kırmızı renkle yazılmış 

olan “salâvat” ibareleri metne alınmış, fakat beyit sayısına dahil edilmemiştir. Bu iki beyit de eklenir-

se beyit sayısı 383 olmaktadır. 

 

D. Eserin Nazım ġekli ve Vezni: 

Eser, mesnevi nazım şekliyle ve hecenin 11‟li ölçüsüne karşılık gelen aruz vezninin fâèilâtün 

fâèilâtün fâèilün kalıbıyla yazılmıştır. Hikâye şiir tekniği bakımından zayıftır. Şair, aruz veznini kul-

lanmakta başarılı değildir. Şiirde çok sayıda aruz kusuru bulunmaktadır. Çok sayıda aruz kusuru bu-

lunması sebebiyle bu kusurlar metinde gösterilmemiştir. 

 

E. Eserde Kafiye ve Redif: 

Türkçe kelimelerle Türkçe kelimelerin kafiyelendirilmesi: Eserde Türkçe kelimelerle Türkçe keli-

melerin kafiye oluşturması en yaygın kullanımdır. Bu kelimeler daha çok fiiller, edatlar ve zamirlerdir: 

Üç gün üç gece yeygü yemediler 

Hallerin hiç kimseye demediler (6) 

 

Nefisleri sâkin olmaz bunaldılar 

Açlıkdan katı nâ-çâr kaldılar (14) 

 

„İlimle hadîs ile tefsîr ile 

Söyleşelim ikimiz anda bile (80) 

 

Haber eylediler şol sa‟at kıza 

Ol kız eydür getirin onu bize (83) 

 

Türkçe kelimelerle Arapça-Farsça kelimelerin kafiyelendirilmesi: Bu tarzda oluşmuş kafiyeler de 

çoktur. Fakat bu tür kafiyelerde telaffuz farkı oluşmakta ve ahenk kaybı meydana gelmektedir: 

Gide gide bir vardılar hoş şehre 

Hiç bilişi yokdur kim katına vara (10) 

 

Muradına erdiler onlar ol gece 

Bu hikâyet tamâm oldı ey hoca (372) 
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Arapça-Farsça kelimelerin birbiriyle veya kendi aralarında kafiyelendirilmesi: Bu kelimeler ara-

sındaki kafiyeler daha çok tam ve zengin kafiye oluşturmakta olup sayıları fazla değildir: 

Geldi yiğit sultâna verdi selâm 

Ağzın açdı söyledi fasîh kelâm (19) 

 

Yiğit eydür ol Eyyûbdür bî-gümân 

On sekiz yıl hasta oldı ol zamân (103) 

 

Metinde az da olsa cinaslı kafiye de bulunmaktadır: 

Göricek yiğidi kaynadı cânı 

Gel beri baş üstüne ananın cânı (53) 

 

Kafiyenin bulunmadığı, redifle yetinilen beyitler de vardır: 

Ol sâ‟atda kâğıdı yırtdı yiğit 

İşit imdi ne‟yledi bu kez yiğit (43) 

 

Ol ne nesnedür ki canlı âdem değil 

Ol ferişteh değil insi değil (109) 

 

Redifler genellikle ek şeklindedir. Az da olsa kelime ve kelimelerden oluşan redifler de vardır:  

Ol ikisi sultâna kul oldılar 

Yemek içmek giymek hep buldılar (30) 

 

Eydür kıza yâ câris nedir bu yüzük 

Yiğit katında ne gezer bu yüzük (347) 

 

F. Eserin Dil ve Anlatım Özellikleri: 

Eserin dili sade, anlaşılır olup dil ve üslup bakımından halk edebiyatı özellikleri taşımaktadır. 

Eser, özellikle dini tasavvufi halk edebiyatı içerisinde var olan tahkiyeli anlatı geleneğinin yapısal 

özelliklerini yansıtmakla birlikte didaktik bir içerikle şekillenmiştir. Dini tasavvufi destan/hikâye ge-

leneğinde yer alan eserlerde görülen başlangıç formeli kalıplarının bir örneğinin: “Bir hikâyet geldi di-

lime idem dâ‟im/ İş bu sözde fâ‟ide var hem „ilim”, yine dini tasavvufi destan/hikâyelerde görülen bi-

tiş formeli kalıplarının bir örneğinin “Fâ‟ilâtün Fâ‟ilâtün Fâ‟ilât/ Ver Muhammed Mustafâya sa-

lavât”, Hikâye-i Şâh Kızı‟nda da kullanıldığı görülür. Üç, yedi, kırk gibi formülistik sayıların yer al-

ması, imtihan, gurbet, kaderin değişmesi, dua gibi motiflerin bulunması, mesnevi nazım şekliyle oluş-

turulması ve kusurları çok olmakla birlikte aruzun 11‟li hecesine kolay uyarlanan Fâ‟ilâtün Fâ‟ilâtün 

Fâilün kalıbıyla yazılması eseri yapı ve içerik açısından dini tasavvufi halk edebiyatı geleneğine yak-

laştıran unsurlar olarak tespit edilebilir.  

Eser, sabır, bilginin gücü, aklın önemi gibi temalar etrafında kurgulanmıştır ve eserde soru cevap 

yoluyla dini, tarihi çeşitli bilgilere yer verilmiştir. Soru cevap yoluyla yoğun bir bilgi sunma gayreti-

nin görüldüğü eserin oluşturuluşundaki temel amaç sanatsal bir formda öğretici bir işlevi harekete ge-

çirmek olarak tespit edilebilir.  

Hikâyedeki merak unsurunun eser boyunca değişerek devam etmesi, eseri çekici ve akıcı kılmak-

tadır. Eserin üslubunun en belirgin özelliği karşılıklı konuşma üslubu içerisinde sunulmasıdır. Birinci 

kişinin ağzından anlatılan hikâyede şair, şiir dili oluşturmada başarılı değildir. En önemli anlatım ku-

suru, sık tekrara düşmesidir. Özellikle Şâh Kızı ile hikâyenin kahramanı olan gencin konuşmaları her 

beyitte “kız eydür, yiğit eydür” şeklinde kalıplaşmış olarak ifade edilmektedir. Eserin içinde az da ol-

sa arkaik kelimeler bulunmaktadır. Bunlar dürüşmek (2), öri (278), süci (285) gibi kelimelerdir.  
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G. Eserin KiĢi Kadrosu, Zamanı, Mekânı ve Muhtevası: 

Hikâye, bir şâh kızı ile ilim sahibi fakir bir gencin evlilik macerasını anlatıyor. Hikâyenin zaman 

ve mekânı meçhuldür. Var idi evvel zamanda bir karı koca (5) mısrasında görüldüğü gibi, zaman ma-

sallarda olduğu gibi evvel zaman olarak ifade edilmiştir. Mekân bir şehirdir, ama hangi şehir olduğu 

belli değildir. Hikâyenin birinci derecede kişileri, Şâh Kızı ve hikâyede Yiğit ismiyle anılan bir genç; 

ikinci derece kişiler Koca Karı, Yiğit‟in anne ve babası, Kızın Babası, vezirler ve bir atlıdır.  

 

Hikâyenin Özeti: 

Evvel zamanda fakir bir karı kocanın bir oğlu vardır. Ailesi onu ilim tahsiline gönderir, o da bir 

gün ilim tahsilini tamamlayarak memleketine döner. Fakat yiyecek içecekleri yoktur. Üç gün üç gece 

aç kalırlar. Yiğit (oğulları) anne babasına şehre gidelim der ve ailesi ile birlikte hoş bir şehre varırlar. 

Bu şehirde aç ve susuz kalırlar. Çaresiz kalan yiğit anne ve babasına, bu yokluk bizi helak edecek ge-

lin sizi satayım, aç öleceğinize tok ölünüz, der. Yiğit anne ve babasını şâha götürür; babasını bir ata, 

annesini de bir dona satar. Donu giyip ata binerek şehirden çıkar. Yolda bir atlıyla karşılaşır. Atlıya 

nereye gidersin, der. Atlı da bu kâğıdı ulaştıracağım, der. Yiğit de kendisinin o yöne gittiğini, isterse 

kâğıdı kendisinin götürebileceğini, söyler. Atlı kabul eder. Yiğit yolda giderken kâğıtta ne yazdığını 

merak eder ve kâğıdı açar. Bu kâğıdı verince getirenin başını kesin, ibaresini görünce kâğıdı yırtar. 

Uzun bir yolculuktan sonra bir şehre varır (1-45). 

Bu şehir, bahçeleri, suları ile kutlu bir şehirdir. Fakat şehrin kalesinin burçlarında kesilmiş başlar 

vardır. Merak eder. İhtiyar bir kadına misafir olur ve bu durumun sebebini sorar. Kadın, şehrin şâhının 

eşsiz benzersiz güzellikte, ilim sahibi bir kızı var, kim sorularımın cevabını verirse onunla evlenece-

ğim, der. Gördüğün asılı başlar, işte bu yiğitlerin başlarıdır, der. Yiğit, o zaman gidem o kızı yenem 

ve alam der. Koca karı, yalvarır gitmesini istemez, çünkü o başlardan birisi de kendi oğluna aittir. Yi-

ğit, dinlemez; kızın huzuruna çıkar, üç gün kız sorar; yiğit cevap verir. Üç günün sonunda yiğit üç 

gündür sen soruyorsun ben cevap veriyorum, bilemeseydim başımı kesecektin, bir soru da ben sana 

sorayım, eğer bilirsen başımı kes, bu kalenin burcuna as, bilemezsen beni kabul et, der. Kız razı olur. 

Yiğit şu soruyu sorar: “Kimdir ey sâhib-sûret, Anasın ton eyledi atasın at// Giderken ardından yetdi 

ölüm, Kurtardı ölümden onu hem ilim//Tanrı kurtardı ölümden onu, Mes‟elem budur imdi sen bil bu-

nu (268-270)” Şâh Kızı bu soruya cevap veremez, bir gün süre ister. Yiğit bu teklifi kabul eder. Kız 

bu soruya cevap veremeyeceğini anlayınca bir hile düşünür. Yanına rakı, şarap alır; kılık değiştirir ve 

o gece delikanlının evine gider. Amacı delikanlıyı tanımak ve o sorunun cevabını öğrenmektir. Kız, 

yiğide, Şâh Kızı‟nı yendiğini duyduğunu, kendisine âşık olduğunu söyler, sohbet ederler. Kız sohbet 

esnasında ne sordun da Şâh Kızı bilemedi, der. Yiğit sorunun cevabının kendisi olduğunu, annesini bir 

dona, babasını bir ata sattığını söyler. Daha sonra kız getirdiği içkileri sunar, yerler, içerler, yiğit sar-

hoş olur. Kız kalkar, sarayına döner. Sabah olunca yiğit kendine gelir, olanları anlar. Kız o gece yiği-

din yatağında, kendi adı yazılı olan yüzüğünü düşürür. Yiğit bu yüzüğü bulur. Yüzüğü yanına alarak 

saraya gider. Kız sorunun cevabını verir ve yiğide başını kestireceğini söyler. Şâh ve vezirler çağrılır. 

Yiğit, şâha durumu açıklar, kızının gece kendi evine gelerek sorunun cevabını hile ile kendisinden öğ-

rendiğini söyler. Kız bunu kabul etmez. Yiğit yüzüğü gösterir. Kız kendi yüzüğüm sarayımda, der. 

Getirmesini isterler. Kız sarayına döner, bir kuyumcu çağırttırır ve hemen benzer bir yüzük yapmasını 

emreder. Yüzükle beraber babasının sarayına gider. Babası yüzükleri yan yana kor ve beylerine han-

gisinin gerçek yüzük olduğunu sorar. Beyler, bu yüzük eski yüzük, şu ise yeni yapılmıştır, diyerek yi-

ğidi haklı çıkarırlar (46-364). 

Babası kızını orada hemen yiğide verir. Yedi gün yedi gece düğün yaparlar. Padişah onu oğul 

kabul eder. Yiğit sultan olur, anasını, babasını getirtir ve mutlu bir hayat yaşarlar (365-380).  
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HĠKÂYE-Ġ ġÂH KIZI 

 

 Bir hikâyet geldi dilime idem dâ‟im 

 İş bu sözde fâ‟ide var hem „ilim 

 

 Her kim ol „ilme dâ‟im dürüşe 

 Hiç gümen yok sonra „ilme erişe  

 

 Her kim üstâzını hoşnûd ede 

 Lâ-cerem hor olmaya ol dünyâda 

 

 İşit imdi bir hikâyet key şirin 

 Dinleyenler uçmağa girsin yarın 

 

5 Var idi evvel zamanda bir karı koca 

 Key fakîr olmuşlar dinle imdi nice 

 

 Bir oğlu var idi „ilme vermişler onu 

 „İlmi tamâm etmişdi ol yiğit hemni 

 

 Üç gün üç gece yeygü yemediler 

 Hallerin hiç kimseye demediler 

 

 Yiğit eydür gelin şehre varalım 

 Anda hâlimiz ne olur görelim 

 

 Ata ana bunu ahsen gördüler 

 Durdılar yola girip gitdiler 

 

10 Gide gide bir vardılar hoş şehre 

 Hiç bilişi yokdur kim katına vara 

 

 Garîb idi hem müflis idi bunlar 

 Garîblikden müflis olmagör ey yâr 

 

 Üç gün üç gece ol şehirde kaldılar 

 Kimse bunların hâlini anlamadılar 

 

 Bu üç günde bir öyün yemediler 

 Sırların hiç kimseye demediler 

 

 Nefisleri sâkin olmaz bunaldılar 

 Açlıkdan katı nâ-çâr kaldılar 

 

15 Döndü yiğit gör ne der atasına 

 Bir fikir düşdü aklıma yine 

 

 Bunca açlık helâk edecek bizi 

 Gelin imdi satayım ikinizi 

 

s.2 Aç öleceğinize tok ölünüz 

 Siz ne dersiz böyle der ol kulunuz 

 

 Ata ana bu söze râzı oldılar 

 Aldı yiğit bunları şâha geldiler 

 Geldi yiğit sultâna verdi selâm 

 Ağzın açdı söyledi fasîh kelâm 

 

20 Bir „ibâdet ile ona du‟â eyldi 

 Yohsul oldum sataram bunları dedi 

 

 Sultân eydür yâ yiğit „aceb sözün 

 Doğru söyle yâ yiğit bana sözün 

 

 Sen dersin satarım karı koca 

 Kim senden alır bunları ey hoca 

 

 Yiğit eydür Tanrı için al bunları 

 Aç ölür boynuna düşer kanları 

 

 Bir pulum yok ne benim ne bunların 

 „Ömri artsın senin gibi sultânın 

  

25 Pâdişâh esirgedi eydür yâ yiğit 

 Ne dersin bahâsına imdi eyit 

 

 Koca bahâsına ver dedi bir at şâha 

 Karıya bir ton gerek ey hoş bahâ 

 

 At ton tamâm oldu müttefikâ 

 Tanrı senin „ömrünü tutsun bekâ 

 

 Sultâna hoş geldi ol söylediği 

 Vere her nesneyse kamu dilediği 

 

 Yiğit giydi tonı hem bindi atına 

 Sultân aldı hüsûn bunları katına 

 

30 Ol ikisi sultâna kul oldılar 

 Yemek içmek giymek hep buldılar 

 

 İzin aldı ol yiğit katı gider 

 Tanrı adın dilinde çok zikreder 

 

 Yolunda gördü katı atlı gelir 

 Atın çapar şöyle heybetli gelir 

 

 Yakın geldi yiğide verdi selâm 

 Selâmın aldı söyledi kelâm 

 

s.3 Yiğit eydür ki işin vardır katı  

 Key dersin depersin ve sürersin sen atı 

 

35 Atlı eydür iş bu kâğıdı iletirim 

 Cehdi edip iş bunu götürürüm 

 

 Yiğit eydür getir ileteyim ben onı 

 Ol yanadır atımın hem de yöni 
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 Çıkaruben kâğıdı verdi ona 

 Döndi atlı geldiği yoldan yana 

 

 Yiğit eydür ben kâğıdı arayım 

 Ne yazılı içinde ben göreyim 

 

 Açdı okuyup bildi onı revâ 

 Yazmışlar ki her kim kal‟aya vara 

 

40 Kâğıdı vericek kesin başını 

 Temiz eylen anda onun işini 

 

 Çünki yiğit okuyup bildi onı 

 Etdiği öldür de az kalur beni 

 

 Açmasam idi kal‟aya ölür idim 

 Açmasam kâğıdı ne bilir idim 

 

 Ol sâ‟atda kâğıdı yırtdı yiğit 

 İşit imdi ne‟yledi bu kez yiğit 

 

 Şükredip gider ol yiğit yola 

 Gide gide erdi yolı bir şehre 

 

45 Bir mu‟azzam şehir idi katı ulu ulu 

 Ki bir şehir idi nice bahçelü 

 

 Dört yanında sular hoş bahçeler 

 Pul yerine yürür anda akçeler 

 

 Gördi anda dizili adam başı 

 „Acebe kalırdı anda gören kişi 

 

 Kim bu başları niçin kesmişler ola 

 „Aceb burca niye asmışlar ola 

 

 Hele bir konuk yerin bulayım 

 Ondan sonra bu işi ben sorayım 

 

50 Geldi yiğit bir karının önüne 

 Dedi konuk olurum sana ey ana 

 

s. 4 Karının çün bir oğlı ölmüş idi 

 Firâkı hâtırına dolmuş idi 

 

 Hiç kimseye bu hâli vermesin 

 Hiç kimse oğul ölümün görmesin 

 

 Göricek yiğidi kaynadı cânı 

 Gel beri baş üstüne ananın cânı 

 

 Girdi yiğit anda ârâm eyledi 

 Karıya ana deyüben söyledi 

 

55 İş bu burçda asılı başlar ki var 

 Anı neden ötürü asmışlar ver haber 

 

 Karı eydür iş bu şehr mâlikinin 

 Bir kızı var işid gel işin onun 

 

 „İlmi ile hiç kimse onı yenemedi 

 Mes‟elesi cevâbın veremedi 

 

 Şehr içinde ol kızın menendi yok 

 Köyde şehirde onun akrânı yok 

 

 Nice sultân mâlik „ayân 

 Getirirler herbiri yük yük mal 

 

60 Kız râzı olup almıyor mallarını 

 Bağırtıyor her gün ana ata ehlini 

 

 Her kim dilese kendisine beni 

 Gelsin bilsin mes‟elem cevâbını 

 

 Altun gümüş gerekmez bilin 

 Murâdı bu ki mes‟eleye cevâb verin 

 

 Kim bilirse su‟âlim alsın beni 

 Bilmez ise kesem onun başını 

 

 Her kim bilmez ise kesem başını 

 Komşu kılam ona burcun taşını 

 

65 Ey nice şâhzâdeler gelmiş durur 

 Bu kız onlara su‟âl kılmış durur 

 

 Bilmeyeni öldürür başın keser 

 İletüben başını burca asar 

  

 Hikâyesi budur ol başların 

 Hak yardım kılsın hemîşe işlerin 

 

 Çünkü yiğit iş bu sözi dinledi 

 Kıldı ta‟accüb bu işi anladı 

 

s.5 Etdi ana destûr versen bana 

 Dahı ben varayım ol kızın katına 

  

70 Tanrı izni ile ben dahı sohbet edem 

 Allaha sığınuben cehdedem 

 

 Ta yenilem ben dahı teslîm olam 

 İnşallah ol kızı yenem alam 

 

 Karı eydür Tanrı içün cânım oğul 

 İş bu işi hatırından kogıl 
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 Hiç kimse çıkamaz ol kız ile 

 Meğer alnına yazılmış yazı ola 

 

 Sen dahı bilmez isen öldürürler 

 Düşmânı üstine güldürürler 

 

75 Yiğit her hünerler söylenir 

 Kangı hüner başdır onda bilinir 

 

 Karı eydür Hak kıla sana meded 

 Yardım kılsın sana “Küfüven Ehad” 

 

 Geldi yiğit sultânın kapısına 

 Gördi vezirler toyur tapusuna 

 

 Destûr alıp geldi sultânın katına 

 Başladı kendi sözi yâdına 

 

 Etdi şâhâ destûr versen bize 

 Biz dahı söylemeğe geldik kıza 

 

80 „İlimle hadîs ile tefsîr ile 

 Söyleşelim ikimiz anda bile 

 

 Sultân eydür kanına girme yiğit 

 Bilmez isen öldürürüm sözüm işit 

 

 Yiğit eydür râzıyım bu kavle ben 

 Haber eyle varayım ona ben 

 

 Haber eylediler şol sa‟at kıza 

 Ol kız eydür getirin onı bize 

 

 Ol çavuşlar ol yiğidi getirir 

 Kız dahı şeker içinde oturur 

 

85 Bir kızıl odun kodılar sandalı 

 Ol kızın her bir sözi oğul balı 

 

 Çekdi yiğit sandal üzere oturur 

 Pencereden kız perdesin kaldırır 

 

s.6 La‟li cevher inci ile düzmüş özini 

 Şöyle düzmüş gören âzâr yüzini 

 

 Bakar isem „aşkı odı beni yakar 

 Bakmadıkca derdim dahı pek artar 

 

 Gördüm anı yüzü benzer güneşe 

 Görmedim ancılayın geldim bu yaşa 

 

90 Ol yiğit eydür yâ nigâr aydır kendi özine 

 Bakar isem ben bu kızın yüzine 

 

 Gönlüm ala ol beni deli kıla 

 Deli olan hiç mes‟ele mi bile 

 

 Yiğit eydür ya nigâr örtgil yüzin 

 Revâ değil bize göstermeyen yüzin 

 

 Şer‟ile haramdır bakmak sana 

 Yüzini ört mes‟ele sorgıl bana 

 

 Kız fekâ perdesin örtdi yüzine 

 Başladı ol mes‟eleler sözine 

 

95 Bir salavât verelim ol Muhammede 

 İnşallah yardım kıla ol yiğide 

 

 Allahümme salli „alâ Muhammed 

 Ve „alâ „âli Muhammed kemâ salleyte 

„alâ Ġbrâhîm 

 
 Kız eydür evvel su‟âlim budur sana 

 Ne içinde durursun etgil bana 

 

 Yiğit eydür ezberimde ol su‟âl benim 

 Ton içinde dururum ey benim cânım 

 

 Kız eydür ol nedür yâ yiğit 

 Birbiriyle uruşur kim bellü sâbit 

 

 Yiğit eydür ol balıkdır hemân 

 Gizlice uruşur onlar bî-gümân 

 

100 Kız eydür ol kimdir ay pür-hüner 

 Sin içinde kaldı kırk gün kıldı zâr 

 

 Yiğit eydür ol Yunus balık 

 Kim onı yutmuşdı kırk gün balık 

 

 Kız eydür ol kimdür ey pâk dîn 

 Kabir „azâbın gördi sinne girmeden 

 

 Yiğit eydür ol Eyyûbdür bî-gümân 

 On sekiz yıl hasta oldı ol zamân 

 

s. 7 On iki bin kurt etin yer idi 

 Eti teni sanasın kalbur idi 

 

105 Kız eydür ol nesne nedür 

 Anadan doğmadan dünyâya gelen nedir 

 

 Yiğit eydür biri Âdem atamız 

 İkincisi belli bil Havvâ anamız 

 

 İsma‟ilin koçıdur üçüncisi 

 Ol dahı birisi Sâlihin devesi 
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 Kız eydür tez cevâb vergil bana 

 Ol nedir ki bühtân etdiler ona 

  

 Ol ne nesnedür ki canlı âdem değil 

 Ol ferişteh değil insi değil 

 

110 Yiğit eydür karıncadır hem „ayân  

 Kim sakladı kavmini belli beyân 

 

 Süleymânın askerinden ey safâ 

 Şöyle sultân idi kavmine vefâ  

 

 Kız eydür hangi ağaçdır virgil haber 

 Ol ağacın on iki budağı var 

 

 Değme budağında var otuz yaprak 

 Her birinin içi kara dışı ak 

 

 Yiğit eydür mes‟ele cevâbı budur 

 Ol ağacın misli bir yıldır 

 

115 On iki budağı on iki ay 

 Bunı Hud kavmi bilir yoksul bay 

 

 Her birinde ki otuz var yaprak 

 Gece gündüz biri kara biri ak 

 

 Kız eydür nedir İblisin adı 

 Tez cevâb ver sen ey yiğit dedi 

 

 Yiğit eydür budur İblisin adı 

 Hâris idi şenlik gökde idi 

 

 İblis oldı sonra inicek yere 

 Bu kolaydır bir müşkil sorgıl bana 

 

120 Kız eydür ver haber ey pes kadem 

 Kim ne kadar yaşadı atamız Âdem 

 

 Yiğit eydür binden elli eksik yaşı 

 Adın sorar isen Abdullah idi 

 

s.8 Kız eydür Âdemin gözi yaşı 

 N‟oldı dünyâda bil ey hoş kişi 

 

 Yiğit eydür sağ gözü yaşı onun 

 Soğuk su oldu ideyim hem solunun 

 

 Altın suyı sol gözi yaşı „ayân 

 Mes‟ele sorgıl gâfil olmagıl uyan 

 

125 Kız eydür söylegil yâ yiğit  

 Kaç kez vardı Ka‟beye Âdem atamız işit 

 

 Yiğit eydür ol atamız Âdem 

 Yetmiş eyledi haccı ey pes kadem 

 

 Kız eydür ilki müslümândan kâfir 

 Kim olmuşdur onu bana haber ver 

 

 Yiğit eydür İblîsdür ol la‟în 

  Onu hod bilir kamu „âlem yakîn 

 

 Kız eydür dünyâda evvel ağaç 

 Kangı ağaç bitdi etgil ya huccâc 

 

130 Yiğit eydür Eyyûb sabrı olıcak  

 Kabak ağacın bitirdi ferd-i Hak 

 

 Kız eydür ol ikiden ver haber 

 Kim ikisi birbirini ziyâde sever 

 

 Yiğit eydür bu dedi gündüz ü gün 

 Birbirini severler er hatun 

 

 Kız eydür ol ne kuşdur eyit 

 Yumurtlamaz yavrulamaz ey yiğit 

 

 Yiğit eydür ol yarasadır „ayân 

 Allah ona kudretinden verdi cân 

 

135 Kim „İsâ düzdi onı bellü beyân 

 Balçıkdan düzdi onı bil beyân 

 

 Kız eydür ver haber ey hoş kişi 

 Hak Te‟âlâ kelâmında andı kaç kuşı 

 

 Yâd kılıp andı çün Kur‟anda onı 

 Tez dur vergil mes‟elem cevâbını 

 

 Yiğit eydür bu sorduğun mes‟ele 

 Kolaydır uşak oğlan hep bile 

 

s. 9 Yedi kuş andı Kur‟anda ol Çalab 

 Biri gügerçin birisidir gurab 

 

140 Biri çekirge biri bal arısı 

 Hühhüd ile yarasadır birisi 

 

 Kız eydür ver haber ey kande leb 

 Kim idi vahy eyledi ona ol Çalab 

 

 Ol vahy eyledi Âdem değil 

 Ne haberdir et bana kimdir ol 

 

 Yiğit eydür bal arısıdır „ayân 

 Kim onı andı Kur‟anda ol Müste‟ân 

 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   411 

 Ol kız eydür kim idi ey ehl-i dil 

 İş bu iki mes‟ele var dahı haber ver 

 

145 Ol ne kavmdir doğru söylediler 

 Tanrı emriyle Cehenneme girdiler 

 

 Ol ne kavmdir yalan söylediler 

 Tanrı emri ile cennete girdiler 

 

 Yiğit eydür ol ki yalan söylediler 

 Yûsufun kardaşları kurt yedi dediler 

 

 Sonra Tanrı yarlıgadı onları 

 Zîra tevbe kıldılar bunlar arı 

 

 Ol ki gerçek söyledi nâra girdiler 

 Üş edeyim şâhzâde kim anlar 

 

150 Biri Nasrânî biri Yahûdîdir 

 Kim Kur‟anda andı onı ol Gafûr 

  

 Nasrânîler etdiler Yahûdî dîni 

 Yokdur deyü tanladılar anı 

  

 Yahûdîler dahı dedi bunların 

 Dini yokdur dedi Nasrânîlerin 

 

 Sözlerinin gerçeği budur bayık 

 Kâfirler idi tamuya saldı Hâlik 

 

 Kız eydür iş bu güneşin anı 

 Ne kadardır hem eni hem uzunı 

 

155 Yiğit eydür yediyüz fersah temâm 

 Eni uzunı güneşin ey hümâm 

 

s.10 Gine döndü kız yiğide söyledi 

 Gök ehlinden haccı ilk kim eyledi 

 

 Yiğit eydür çün ilk Cebrâ‟il 

 Evvel hacceyledi sen belli bil 

 

 Kız eydür dünyâ içinde yâ yiğit 

 Kangı mekân mevzi‟de okudun ki eyit 

 

 Yiğit eydür ideyim ol şehri Yemen 

 Gelmez idi buna mes‟ele bilmeyen 

 

160 Kız eydür yiğide ey hilâl 

 Ol nesne nedir ki evveli helâl 

 

 Âhırı dahı helâl ortası haram 

 Tez cevap ver nedir ey muhterem 

 

 Yiğit eydür yumurta yemek helâl 

 Cılk olucak harâm ey sâhib-cemâl 

 

 Harâm olur onı bilir hâs u „âm 

 Yavrusunı yemek helâl olmaz mı hırâm 

 

 Kız eydür ol ne kavmdir ey yere 

 Kim idi giricek bunlardan ol şehire 

 

165 Çıkıcağız altı yüz bin oldılar 

 Yiğit eydür buradadır dediler 

 

 Evvel Ya‟kûbun on oğlı vardı gitdiler 

 Varuban Mısır şehrine yetdiler 

 

 Yûsufun yüzün onda gördüler 

 Sonra altı yüzbin olup çıkdılar 

 

 Cevâbın yiğit kıldı ihtiyâr 

 Hiç yanılmadı yiğit verdi haber 

 

 Geceye değin yiğit verdi cevâb  

 Hiç yanılmadı kamu gördiler savâb 

 

170 Kız eydür gönlünden vay nâ-müdâm 

 Ne ki sordum bu bana verdi haber ol kadem 

 

 Ey dirîgâ bu beni yenmeseydi 

 Bu benim nâmusum saymasaydı 

 

 Kız eydür bugün kurtuldun hele 

 Yarın kılayım ben sana dürlü belâ 

 

s.11 Sabah yenem ben senin başını kesem 

 Senin dahı başını burca asam 

 

 Yiğit eydür ki ol Allah bugün 

 Yardım kıldı ben kuluna ol gün 

 

175 Yarın dahı kendi fazlından bana 

 Yardım kıla ben cevâb edem sana 

 

 Turdı yiğit ol karının evine 

 Kakldı yiğit ol yerinden sevine 

 

 Karı eydür nice kurtuldun oğul 

 Nice mes‟ele sordı sana onı degil 

 

 Yiğit eydür ne ki sordı ise bana 

 Söyledim cevâbın ben ona 

 

 Çok şükür Allaha kurtardı beni 

 Çünkü Allah onardı benim işimi 
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180 Yiğit anlatdı karının evinde ol gece 

 Sabah oldı işit hâli nice 

 

 Kalkdı yiğit ol yerinden sevine 

 Geldi yine ol hatunun yanına 

 

 Kız eydür iki nesneden vergil haber 

 Ol nedir ki anadan olmadı ver haber 

 

 Biri doğdı anadan oldı 

 Birisi hiç anadan doğmadı 

 

 Yiğit eydür Âdem atamız biri 

 Oldur anadan doğmayan biri 

 

185 Ol anadan doğmayan „ayân 

 Ol İdris nebîdir bellü beyân 

 

 Kız eydür ol nedir söyle pes 

 Cânı yokdur kendisi verir hafif ses 

 

 Yiğit eydür sabah yelidir belli bayık 

 Öğdi anı kelâmında ol Hâlik 

 

 Âşikâre iş bu âyât-ı „âm u hâs 

 Kim buyurdı “Ve‟s-subhı izâ teneffüs” 

 

 Kız eydür ver haber sen ey hoca 

 Bu mes‟elem cevâbını ol nice 

 

s.12 Kaç peygamber var hem belli bil 

190 Yiğit eydür Hud Sâlih İsmâ‟il 

 

 Dahasın sorarsan çok durur 

 Şu‟ayb dahı peygamber hak durur 

 

 Kız eydür yiğide ol bir taş 

 Ol taşdır bir kez dokundı güneş 

 

 Yiğit eydür Nil denizinde ol 

 Mûsâ âsâ ile vurdı oldı yol 

 

 Ol eydür Tanrı hakkında yiğit 

 Evvelâ oda kim girdi onu eyit 

 

195 Yiğit eydür ol Kâbildir âşikâr 

 Kim Hâbili depeledi ol küffâr 

 

 Ol kız eydür Ashâb-ı Kehfin kelbinin 

 Adı ne rengi ne idi hem onun 

 

 Yiğit eydür adı Kıtmirdir yâre  

 Başı sarı gövdesi hem kara 

 

 Kız eydür söylegil cennet ehli nicesi 

 Söyleşirler tamu ehli nicesi 

 

 Yiğit eydür bunu hep oğlan uşak 

 Cümle bilir bu sözi ey za‟îf halk 

 

200 Sorarsan müşkülden sor bana 

 Kim işitenler kamusı kala tana 

 

 Cennet ehli söyleşir „Arab dili 

 Tamu ehli dahı Ermeni dili 

 

 Kız eydür gece oldı var odana 

 Tâ ki sabah yine cevab vergil bana 

 

 Selâm verip urdı öri 

 Ol karıcık evine geldi geri 

 

 Kız ta‟accüb etdi oğlan işine 

 Ol gice sunmadı kız elin işine 

 

205 Mütehayyir kaldı kız onun „ilmine 

 Hem adına hem dahı ol hilmine 

 

 Kasâvetten uyku gelmez gözine 

 Hayrân oldı ol yiğidin sözine 

 

s.13 Karı evinde yiğit oldı rahat 

 Sabaha dek uyudı ol hoş-nihât 

 

 Gün sabah oldı yine durdı öri 

 Aldı destûr gine girdi içeri 

 

 Selâm verip şâdımân oldu hoş 

 Etdi dahı gine sorarsan geldim uş 

 

210 İki gündür cevâb verdim sana 

 Bugün dahı ne sorarsan geldim sor bana 

 

 Bun yerinde seni Allah kurtara 

 Ger salavât verelim peygambere 

 

 Allahümme salli „alâ Muhammed 

 Ve „ala âli Muhammed Kemâ Salleyt 

 

 Ol kız eydür sorduğum bu haber 

 Bugün ziyâde etgil hazâr 

  

 Hem dahı gördüğün bu dünyâda 

 Bugün gündür olısardur başın kaya 

 

 Yener isem başını senin kesem 

 İş bu kal‟a burcuna onı asam 
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215 Yiğit eydür ol Tanrı ki iki gün 

 Yardım kıldı ben za‟îfe ey hatun 

 

 Bugün dahı kendi fazlından bana 

 Yardım kıla cevâb vereyim sana 

 

 Ol kız eydür ol ne kavmdir ver haber 

 Kim bunların yüzleri nesh oldılar 

 

 Âdem iken hayvân oldı bunlar 

 Sûretleri tebdîl oldılar kim onlar 

 

 Yiğit eydür bir bir beyân edem ben sana 

 Ol Çalab yardım kılarsa bana 

 

220 Nesh olanın biri kayı 

 Birisi maymun birisi dahı ayı 

 

 Birisi sırtlan birisi birisi Süheyl-i Yemân 

 Biri hod Zühredir gökde „ayân 

 

 Biri örümcek birisi yarasa 

 Biri fâre biri it ey perîsâ 

 

 Biri tavşan biri kızıl arı 

 Ol biri gurâbdır ey mâh-rû 

 

s.14 Biri çekürge birisi akrâb 

 Biri yeşil keler birisi gurâb 

 

225 Biri bakuş biri serçedir yakîn 

 Biri şâhin birisi mâlik-i huzîn 

 

 Biri kurt onun biri fil 

 Nesh olanlar bunlardır ey cân u dil 

 

 Döndi kız eydür haber vergil yiğit 

 Niçin nesholdılar bunlar eyit 

 

 Yiğit eydür maymûn ile ol domuz 

 Yedi yüz kişi idi siz de dinleyüz 

 

 Ümetidir „İsânın cümle bunlar 

 „İsâdan bir mâ‟ide diledi onlar 

 

230 „İsâ Hakdan diledi bir mâ‟ide 

 Hak verdi şol kadar ey dede 

 

 Yüz çevirdi „İsâdan oldı „adû 

 Etdiler ki zihî yalancı câzû 

 

 Ol sâ‟at Hak bunları nesh eyledi 

 Kimin domuz kimin maymun eyledi 

 

 Ammâ sırtlan dahı bir a‟râb idi 

 Haksız yere halkı incitir idi 

 

 Çünki incitmek oldı tâbân 

 Sûretin döndürdi Kadîr ü Deyyân 

 

235 Ayı dahı hacılar malın alır idi 

 Onları ma‟mûm zelîl kılar idi 

 

 Onu ma‟mûm eyledi ol Çalap 

 Onun sûretin döndürdi dahı Çalab 

 

 Yol kesici idi ol Süheyl-i Yemân 

 Harâmilik ederdi ol zamân 

 

 Hak onı şöyle ma‟mûm eyledi 

 İşit imdi „akrâbı gör ne eyledi 

 

 „Akrâb bir ekmekci idi ey hoca 

 „Avrat ile yatardı bir gece 

 

240 Durdı imdi cimâ kasd eyledi 

 Ol hâlde oğlancığı ağlardı 

 

s.15 Şöyle tez kişi idi suyı harâb 

 Onun içün oldı âhırı akreb 

 

 Zühre dahı bir avrat idi bahtlı 

 Hem Kâbilin kızı idi kâtili 

 

 Hârût Mârût azdırdı ayân 

 Allah onı yıldız eyledi beyân 

 

 Örümcek dahı bir avrat idi salâta 

 Her kaçan kim eriyle döşege yata 

 

245 Döşeginden kaçar idi ol pelît 

 Allah onun sûretin dönderdi eşit 

 

 Tavşan dahı bir avrat idi ey hatun 

 Cünüplügi kabul iderdi düni gün 

 

 Kızıl arı halkile sürtüşürdi düni gün 

 Nâ-hak yere çekişürdi ey hâtun 

 

 Fâre dahı bir avrat idi ağlayıcı 

 Hem çekişürdi eriyle key acı 

 

 Kelb-i mevti soyucıdur âşikâr 

 Tevbe kılmadı it oldı nâ-fikâr 

 

250 Yeşil keler dahı bir avrat durur 

 İş bu sözler avrata ibret durur 
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 Donanıp düzerdi kendi özüni 

 Yad kişiye gösterirdi yüzüni 

 

 Hem çekürge halka iderdi ziyân 

 Uğruluk eylerdi ol kaltabân 

 

 Baykuş dahı melik idi ra‟iyyetine 

 Cezâ iderdi erine avratına 

 

 Kuzgun dahı bir gülüci kişi idi 

 Halkı kınamak onun işi idi 

 

255 Serce rüşvât alıcı kadı ayân 

 Bâtıla hak deyü söylerdi yalân 

 

 Şâhin dahı buğday gizler idi 

 Kıtlık olursa deyü bakar idi 

 

 Hem melik hazîn bir sultân idi 

 Zulüm idici hâsid Firavn idi 

 

 Fil dahı ifsâd iderdi hayvâna 

 Uslu kişi iş bu sözden uyana 

 

s.16 Bu haberler kim işiddin kamu 

 Her birisi Âdem idi ey „amû 

 

260 Onları işleyen ol sûretde koyar „ayân 

 Saklasın bizi bu işten Müste‟ân 

 

 Döndü yiğit eydür eyâ câriye 

 Üç gün oldı söz düşdi araya 

 

 Yense idin keser idin başımı 

 Çok şükür Allaha onardı işimi 

 

 Bugün üç gün oldı sordun sen bana 

 Ne ki sordun cevap verdim ben sana 

 

 Ben dahı bir mes‟ele sorayım sana 

 Bilir misin onı dahı kalayım tana 

 

265 Şart olsun bilirsen başımı kes 

 İş bu kal‟anın burcuna onı as 

 

 Eger bilmez isen mes‟elem cevâbını 

 Da‟vânı kes kabûl etgil sen beni 

 

 Kız eydür râzıyım bu kavle ben 

 Ya sen beni yenesin ya seni ben 

 

 Yiğit eydür kimdir ey sâhib-sûret 

 Anasın ton eyledi atasın at 

 

 Giderken ardından yetdi ölüm 

 Kurtardı ölümden onu hem ilim 

 

270 Tanrı kurtardı ölümden onı 

 Mes‟elem budur imdi sen bil bunı 

 

 Çok zaman fikretdi kız bilmedi 

 Mes‟ele cevâbını hiç vermedi 

 

 Dedi Şâh Kızı yiğide ey meftûn 

 Senin gibi âlim yokdur imdi bugün 

 

 Zihî âlim çok hem dahı hüner 

 Kim sana vermişdir perverdigâr 

 

 Çok âlimler kasd edip geldiler 

 Benim ile şöyle su‟âl kıldılar 

 

275 Senden artuk kimse yenemedi beni 

 Bugün izin ver bana yâ yiğitler sultânı 

 

s.17 Kereminden bana mühlet ver bugün 

 Müşküli halledeyim düşünüp bugün 

 

 Kim bilir ben irte diyem cevâb sana 

 Bilmez isem râzı olam hükmüne 

 

 Maslahatdır yiğit durdı öri 

 Ol karıcık evine geldi geri 

 

 Bunda kaldı kız katı endîşede 

 Mes‟ele onun aklına gelmez ey dede 

 

280 Kız eydür aceb ben nideyim 

 Varuben yiğit katına tebdîl ile gideyim 

 

 Hile ile mes‟elesin sorayım 

 Sabah gelicek ben cevabın vereyim 

 

 Hile ile anlayayım ahvalini 

 Kimin oğlıdur bileyim ben onı 

 

 Ol şâhzâde ise kılayım kabûl 

 Cân-ı dilden bana helâl ola ol 

 

 Turı geldi bezendi bezendi kız kendi özüni 

 Ussı gider kim görürse yüzüni 

 

285 Aldı bile rakı ile çok süci 

 Allah olsun ol yiğide yardımcı 

 

 Gece yarısı geldi karı evine 

 Gaygulu kişi görse yüzün sevine 
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 Kakdı kapuyı çıka geldi karı 

 Etdi destûr var mı girsem içeri 

 

 İki kırnak iki yanında bile 

 Girdi içeri ger yiğide ne kıla 

 

 Bakdı yiğit karşıdan gördi kızı 

 Dedi hoş geldin ey sabah yıldızı 

 

290 Hâcetin nedir söyle bileyim 

 Ol eydür âşıkım sana neyleyim 

 

 Bir ulu tâcirdir çün benim atam 

 Senin için cânımı oda atam 

 

 Garibiyiz geldik bu şehre 

 Seni tanlaşırlar burada ey dede 

 

 Söyleşirler ilmi çok ziyâde-hüner 

 Ol yiğide vermişdir Perverdigâr 

 

s.18 Mes‟elesin bilip yenmiş Şâh Kızını  

 Yavuz gözden Hak saklasın onı 

 

295 Anca öğdi ol atam seni bana 

 Âşık olup geldim senden yana 

 

 Yiğit eydür hoş geldin ey güllü yüz 

 Bizi dahı seveni biz de severiz 

 

 Açdı kız kasdile yüzün 

 Gösterdi ol yiğide kendi özün 

 

 Çünki bakdı yiğit kızın yüzüne 

 Bir zaman aklı gelmedi yiğidin başına 

 

 Bir zaman yiyip içip gülüşdiler 

 Sırlarını birbirine hep açdılar 

 

300 Kız eydür yiğide degil bana 

 Ne sordı Şâh Kızı üç gündür sana 

 

 Ol yiğit başladı tefsir eyledi 

 Ne cevap verdi ise hep söyledi 

 

 Kız eydür ne sordun sen bugün 

 Ki Şâh Kızı bilemedi kaldı zebûn 

 

 Yiğit eydür benimdir bu su‟âl 

 Kendim için eyledim bunu su‟âl 

 

 Atam ile anamı kulluğa verdim şâha 

 Terk edip onları satdım aldım baha 

 

305 Atam için verdiler bana bir at 

 Anam için verdiler bir ton ey nihât 

 

 Ol atlıya ıras geldiğin  

 Söyledi kendine kâğıdı verdiğin 

 

 Sorduğum bu mes‟ele idi ona 

 Âciz olup veremedi cevap bana 

 

 Hîle ile anladı ol kız çün onı 

 Yiğide der ki eyâ ey cânımın cânı 

 

 Gece beri hiç içmedin şarâb 

 Şimden gerü kılalım „aşk u tâb 

 

s.19 Yiğit eydür maslahatdır katı ol 

310  Kalk benim için sâki ol 

 

 Aldı kadehi eline ol mâh-ı berâ 

 Toldurup eline verdi ey yârâ 

 

 Târ hoşbâz katmışdı kavi ona 

 Sunuverdi kadehi nidem sana 

 

 Çünki kadehi yiğide tuş eyledi 

 İçdi onı yiğidi bî-hûş eyldi 

 

 Ol kızın mes‟ele idi çün maksûdı 

 Kalkdı gitdi yiğidi anda kodı 

 

315 Gece yarısı yine geldi ol saraya 

 Ne kimse gördi ne kimse onı araya 

 

 Sabâh oldı yiğidin aklı başına gelir 

 Şâh Kızı imiş gelen onı anlar bilir 

 

 Etdi eyvâh anlayamadım işimi 

 Keser bugün kız benim zulm ile başımı 

 

 Bakdı gördi döşeğinde bir yüzük 

 Kim bunun ola meğer ol yüzük 

 

 Gördi kaşında yazılı kızın adı 

 Kaşı yâkût ol yüzük altun idi 

 

320 Aldı yiğit yüzüği kalktı öri 

 Geldi kızın sarayına girdi içeri 

 

 Hoş edep ile yiğit verdi selâm 

 Etdi gelmedi sana hergiz elem 

 

 Kız aleyke aldı eydür ya yiğit 

 Mes‟eleni bilirim imdi belli işit 
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 Sensin ki eyledin atanı at 

 Ananı ton eyledin ey hoş-nihât 

 

 Satmadın mı sen atanla ananı 

 Anan bahasına aldın bir tonunı  

 

325 Atanın bahasına verdiler sana bir at 

 Senindir bu sorduğun hikâyet 

 

 Giderken bir atlı yetdi sana 

 Nereye azîmetin deyü sordun ona 

 

s.20 Dedi falan kal‟aya ben varayım 

 Bu kâğıdı melîke ben vereyim 

 

 Sen dedin kâğıdı bana verdin gerü 

 Ben iletem kal‟aya ey mâh-rû 

 

 Okudun gördün kâğıdı ey dede 

 Yazmışlar ki kâğıda her kim bunı ilete 

 

330 Kâğıdı vericek kesin başını 

 Tamâm eylen anda onun işini 

 

 Çünkü bildin tez yırtdın onı 

 Tanrı kurtardı ol ölümden seni 

 

 Mes‟elen budur bildim ey yiğit 

 Keserem başını sen bil hem işit 

 

 Ol saat okudı ol kullarını 

 Etdi tez babama iletin siz bunı 

 

 Geldiler sultana haber verdiler 

 Kız yiğidi yine yendi dediler 

 

335 Sultan eydür imdi başını kesin 

 Bunun dahi başını burca asın 

 

 Yiğit eydür bir sözüm var ey şâh 

 Bana izin ver söyleyem yâ pâdişâh 

 

 Sultan eydür yine nedir sözün 

 Kurtaramazsın yendürürsün özün 

 

 Etdi yiğit bu gece düşde görürüm 

 Ta‟zim ile billah sana haber veririm 

 

 Sultan eydür söyle verdim emân 

 Yiğit eydür edeyim ey Şâh-ı Yemen 

 

340 Bir güvercin kız sarayından uçar 

 Uçduğı yerlere anberler saçar 

 

 Geldi kondı odamın içine 

 Suç onundur ben za‟îfin suçu ne 

 

 Turugeldi ol dem tutdum ben onı 

 Bağladım bağ ile hem ayağını 

 

 Gâfil oldum uş konup kaçdı gine 

 Vardı kondı gine kızın köşkine 

 

s.21 Çok şükür onda kalmış yüzüği 

 Sözüm budur sana ey şehir beği 

 

345 Anladı sultân kızı kim ol gice 

 Konuk olmuş yiğide işit nice 

 

 Sultân hani netdin yüzüği 

 Yiğit dahı sunuverdi yüzüği 

 

 Eydür kıza yâ câris nedir bu yüzük 

 Yiğit katında ne gezer bu yüzük 

 

 Kız eydür bu yüzük benim değil 

 Ayrınındır bana bühtândır ol 

 

 Sultân eydür sen de getir görelim 

 Bu yiğide cezâsını verelim 

 

350 Yoksa öldürürüm seni gömerler 

 Dört yanından taş toprak koyarlar 

 

 Korkusundan Şâh Kızı döndi geri 

 Gitdi girdi sarayına ol dem içeri 

 

 Buyurdu bir kuyumcu getirdiler 

 Hâdim eydür Şâh Kızı gör ne diler 

 

 İş bu saat bir yüzük düzgil ona 

 Ne dilersen bugün verir sana 

 

 Yüzük altun yâkut olsun kaşı 

 Şöyle olsun eski yüzük beğ taşı 

 

355 Bir saatda ol üstâd düzdi onı  

 Yazdı kaşı üstüne kızın adını 

 

 Çünki benzetdi onı evvelki yüzüğe 

 Kim vara kız anda doğru gözüke 

 

 Aldı ol kız yüzüği durdı öri 

 Atası sarayına girdi içeri 

 

 Sunuverdi kız yüzüği atasına 

 Niçin girdin kızın hatâsına 
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 İşde budur benim yüzüğüm ayân 

 Kimdir ol yüzüğe benimdir diyen 

 

360 Sultân ol iki yüzüği kor bir yere 

 Çağıruben gösterdi onu beğlerine 

 

s.22 Beğler eydür eski yüzük bu yüzük 

 Kim yeni düzülmüş bu sonraki yüzük 

 

 Rengi bir kaşı bir kaddi bir 

 Bu bunun gibi değil dediler yâ emir 

 

 Kul karavaş hâdimler hep kamu 

 Hep bu sözde oldılar hep kamu 

 

 Kim kızın hîle eder belli beyân 

 Girme kana Tanrı için ey cân 

 

365 Pâdişâh öldüreyazdı ol kızı 

 Niçin rüsvây edersin sen bizi 

 

 Nice kesersin yiğitlerin başını 

 Akıtırsın anaların yaşını 

 

 Hele vereyim seni ben bu yiğide 

 Bunun gibi hiç iş olmaya dünyada 

 

 Nikâh etdiler kızı ol saat 

 Ol yiğide verdiler ağır hil‟at 

 

 Beğler üstüne nisârlar saçdılar 

 Yedi gün yedi gece yiyip içdiler 

 

370 Yedi gün sonra girdi gerdeğe 

 Sanasın şâhin saldı ördeğe 

 

 Çok zaman birbirine kaldılar itâb 

 Birbirine su‟âl etdiler hesâb 

 

 Murâdına erdiler onlar ol gice 

 Bu hikâyet tamâm oldı ey hoca 

 

 Sultân onı eylemişdi oğul 

 Çıkdı tahta hükm eylerdi âdil 

 

 Atasına anasına çün hâlini  

 Yazduruben bildirdi ahvâlini 

 

375 Ata ana sevinüben geldiler 

 Bâkî ömürlerin anda tamâm kıldılar 

 

s.23 Sabr ile erdi yiğit sultânlığa 

 Kamu âlem durdı ona kulluğa 

 

 Ol za‟îfin adı İbrâhim durur  

 Yarlıga onu Hak Rahîm durur 

 

 İş bunı edene oldı sebeb 

 Du‟â diler sizden ey şâh u şâb 

 

 Her kim onı lütf ile bundan ana 

 Rahmet etsin Hak Çalab anda ona 

 

380 Okuyanı dinleyeni yazanı 

 Rahmetinle yarlıgagıl yâ Ganî 

 

 Fâ‟ilâtün fâ‟ilâtün fâ‟ilât 

 Ver Muhammed Mustafâya salavât 

 

 Temmetü‟l hikâyât bi-avni‟llahi‟l-

meliki‟l-Vahhâb 

 Harrerehu Ali Efendi İbn Mustafa 

 Fi-vakt-i tulû‟u‟ş-şems 

 Sâkin-i Amasya  

 Be-Medrese-i Büyük Ağa Müderrisi 

 Sene tis‟a ve hamsün mi‟etân ve elf 

 Sene: 1259 Safer 9/ 11 Mart 1843  
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Erken dönem Osmanlı edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Mihrî Hatun [öl. 1512] Amas-

ya‟nın o dönem için oldukça hareketli kültürel ortamında eğitimli bir ailede yetişmiştir. Büyük dedesi, 

bir Halvetî şeyhi olan Pir İlyas Şücâeddin-i Halvetî‟dir. Belâyî mahlasıyla şiirler yazan babası Kadı 

Hasan Amasyevî, 
556

 Mihrî‟nin eğitiminde önemli rol oynamış ve onun sohbet meclislerine katılacak 

düzeyde bir eğitim almasını sağlamıştır.
557

 Erkek egemen şiir dünyasında kadın kimliğiyle var olan ve 

adını duyurmayı başaran (Andrews-Kalpaklı 2005: 199) Mihrî Hatun, II. Bayezid ve Şehzâde Ah-

med‟in meclislerinde kendisine önemli bir yer edinmiştir (Martinovitch, 2004: 71). Bu meclislerde 

yönetici elitler ile Necâtî Melîhî, Güvâhî Makâmî, Âfitâbî, Münîrî ve Hâtemî gibi döneminin önemli 

şairleriyle bir araya gelen şair, şiir münakaşalarına girişecek ve meclislere başkanlık edecek düzeyde 

bir yeteneğe sahiptir (Toska, 2000: 675). Bu kültürel atmosfer, onun şairliğini beslemiş ve kendisine 

Osmanlı edebiyatının divan sahibi ilk kadın şairi olma özelliğini kazandırmıştır.  

Bugün, “Türk Safo‟su olarak popülerleştirilen, sergüzeştçi, çılgın bir şair (Cunbur, 2011: 24) ola-

rak tanımlanan Mihrî Hatun, kendi döneminden bu yana odak noktası olmayı başarmış
558

 ve birçok 

modern çalışmaya ilham vermiştir. Onun kimliği ve sanatı, Osmanlı şiirindeki âşık/mâşuk tipinin dö-

nüşümü ve Osmanlı şiirinin cinsiyetçi bir söylemde yapılanıp yapılanmadığı şeklindeki güncel tartış-

malara zemin oluşturmuştur.
559

 Osmanlı kültürüne ilgi duyan ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapan 

Rus kökenli oryantalist Nicholas N. Martinovich (öl. 1954)‟in “Mihrî Khâtûn: A Turkish Poetess of 

the Fifteenth Century”
560

 başlıklı çalışması bu yayınlar içerisinde önemli bir yerde durmaktadır. Nic-

holas N. Martinovich‟in söz konusu çalışmasının merkeze alınacağı bu yazıda, 20. yüzyılda yaşamış 

bir oryantalistin Mihrî Hatun‟un biyografisini kurgularken geliştirdiği dikkatler ortaya konulmaya ça-

lışılacaktır.  

                                                           
 Öğretim Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. nagihan.gur@asbu.edu.tr 

Bu makale, ilk olarak Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında ‚Kadın‛ Sempozyumu Bildiriler Kitabı’nda ba-

sılmış olup (Gür 2017) Mihrî Divanı’nın bilimsel neşrini yapan sayın Prof. Dr. Mehmet Arslan için hazırla-

nan armağan kitabına katkı sağlamak amacıyla güncellenerek revize edilmiştir.  
556 Babasının Belâyî mahlasını kullandığı bilgisine Mihrî’nin şu şiirinde rastlarız: ‚Ey Belâ-keş Mihrî sen benzer 

Belâyî neslisin/Sana dâim bî-vefâlar gâlibâ andan çıkar‛ (G.39-8, Arslan 2007: 235). Ayrıca Mihrî Divanı’nın 

iki nüshasında, ‚Divan-ı Mihrî Duhter-i Mevlânâ Belâyî‛ şeklinde bir başlık yer almaktadır (Arslan 2007: 30). 
557 Mihrî’nin biyografisi hakkında bilgi veren modern kaynaklar için bkz: Toska 2000: 672-682. Erünsal 2005: 37-

38; Arslan 2007: 15-27; Hakverdioğlu 2016: 35-40. Mihrî Hatun üzerine yapılmış güncel ve kapsamlı bir ça-

lışma için bkz: Havlioğlu 2017. 
558 Mihrî Hatun, Osmanlı sahası tezkirelerinde ve daha sonra yazılan biyografilerde kendisine hatırı sayılır bir 

yer bulmuştur. Âşık Çelebi, Meşâirü’ş-şu’arâ’da Mihrî’yi şöyle tanımlar: ‚Egerçi zendür ammâ ol nâ-merd ni-

çe merd-i meydana çüfte-zendür‛, ‚Eş’ârı hüsni gibi meşhûr imiş‛, ‚Egerçi eş’ârında nâ-mahrem sözler bu-

lınur lâkin ol hayz-ı ricâl kabilindendür.‛, ‚Ve yazısı kız nakşı, inşası rûspiyânedür‛ (Kılıç, 2010: 832- 833). 

Tezkiretü’ş-şu’arâ’sının Mihrî maddesine, ‚Ma’nâ yetimlerinün mâder-i pür-mihrî‛ şeklinde bir takdimle baş-

layan Latîfî ise Mihrî’nin şairliğini şöyle değerlendirmiştir: ‚Egerçi işve-i eş’ârı zenâne ve beyân-ı şevk u 

niyâzda merdânedür ne muhannesânedür‛ (Canım, 2000: 510). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-ahbâr’ında, Mihrî’ye 

dair şunları söylemektedir: ‚Bikr-i fikri mümtâz ve şevher-i tab’ına karîn ü zâhirü’l-icâz bir hâtûn-ı aşk-bâz 

idi‛, ‚Sultan Ahmed’ün meclisine dâhil ve mu’âsırları olan şu’arâ ile letâife mâ’il‛, ‚Muhassal-ı kelâm-ı zen-i 

dehr firîbine aldanmayup dünyâya merdânelikle geldi gitti.‛ (İsen: 1994: 164). 
559 Bu bağlamda yapılmış çalışmalar için bkz: Sılay 1997; Havlioğlu 2010 ve 2017; Ertek Morkoç 2017. 
560 Mihrî Hatun: 15. Yüzyılın bir Türk Kadın Şairi. 
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Martinovitch‟in Doğu Sempatisi ve Mihrî Hatun ÇalıĢması 

Rus kökenli oryantalist Nicholas N. Martinovitch, Mihrî Hatun üzerine yaptığı çalışmasını Gibb 

Memorial Trust‟dan
561

 bastırmak ister, ancak bazı engellerden dolayı bunu gerçekleştiremez. 1931-

1939 yılları arasındaki siyasi ortam, devrimler, göçler ve II. Dünya Savaşı‟nın yarattığı kaos ortamı 

Martinovitch‟in Mihrî Hatun çalışmasını sekteye uğratır (Martinovitch 2004: 57). 1949 yılında, ortalı-

ğın biraz daha sakinleştiği bir dönemde Mihrî çalışmasını tamamlayan Martinovicth, emeğini görünür 

kılmak adına Gibb Memorial Trust‟la iletişime geçer ve çalışmasını yayımlatmak ister. Fakat Marti-

novitch‟in söz konusu çalışması, her nasılsa, Gibb Memorial Trust serisinden yayımlanmaz.  

Martinovitch‟in söz konusu çalışmasının gün yüzüne çıkması için elli yıllık bir sürenin geçmesi ge-

rekecektir. Geoffrey Fox adında bir araştırmacı, 1999 yılında New York Halk Kütüphanesi özel koleksi-

yonunda
562

 yaptığı çalışmalarda Martinovitch‟in şahsî dokümanlarını tespit etmiştir. Bu dokümanlar 

1935-1951 yıllarını kapsayan birtakım yazışmaları, “Battal ve Danişmend” adlı biyografik bir çalışmayı 

ve Martinovitch‟in “Mihrî Khâtûn” başlıklı makalesinin taslaklarını içermektedir. Bu taslaklar, Martino-

vitch‟in Gibb Memorial Trust‟a göndermeyi planladığı Mihrî çalışmasının taslaklarıdır. Bu çalışma, ni-

hayet, 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi‟nin çıkardığı Journal of Turkish Litera-

ture adlı derginin ilk sayısında yayımlanmış ve araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.
563

  

Osmanlı kültürü ve tarihi üzerine çeşitli çalışmalar yapan Nicholas N. Martinovitch, bir süre Pet-

rograd Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri Bölümü‟nde çalışmıştır. 1922 yılında Amerika‟ya göç eden 

araştırmacı, Columbia Üniversitesi‟nde ders vermiştir.
564

 Bu süreçte farklı müze ve kütüphanelerdeki 

el yazmaları üzerine kataloglama çalışmaları yürütmüştür. Martinovitch‟in Osmanlı şiirine olan ilgisi 

Rus oryantalistik çalışmaları merkezi olan St. Petersburg Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi‟ndeki 

                                                           
561 Gibb Memorial Trust, İskoçyalı oryantalist E. J. W. Gibb’in *ö. 1901+ ölümünün ardından 1902 yılında ailesi 

tarafından kurulmuş bir vakıftır. Doğu üzerine yapılan çeşitli akademik çalışmaları destekleyen, bu alanda 

yapılacak kitap yayımlarını vakfın serisinden basan ve doktora öğrencilerine burs imkânları sağlayan vakıf, 

bugün hâlâ aktif bir şekilde çalışmaktadır. Detaylar için bkz. http://www.gibbtrust.org/ E.T. 12. 09. 2019.  
562 Martinovitch’in kişisel arşivinin künye bilgileri şöyledir: Nicholas N. Martinovich papers, ca. 1935-1951, 

MssCol 1884, The New York Public Library. http://archives.nypl.org/mss/1884. E.T. 11.09.2019. 
563 Journal of Turkish Literature’ın bu sayısında, David Selim Sayers, Geoffrey Fox, Didem Havlioğlu gibi araştır-

maların Martinovitch’in söz konusu çalışması üzerine yazdıkları değerlendirme yazıları bulunmaktadır. bkz: 

JTL 2004: 45-54. 
564 Martinovitch, E. G. Browne arşivinde yer alan 1925 tarihli mektubunun sonunda, 8 bilimsel cemiyete üye ol-

duğunu ve o tarihe dek basılı 16 çalışmasının bulunduğunu bildirir. Ancak bu çalışmalara dair detaylara yer 

vermez.  

Martinovicth’in bugün erişime açık yayımları şu şekildedir: A Catalogue of Turkish and Persian Manuscripts Be-

longing to Robert Garrett and Deposited in the Princeton University Library. Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1926; ‚The Life of Mohammad Paolo Zaman, the Persian ‚Arabic, Persian and Turkish 

Manuscripts in the Columbia University Library‛. Journal of the American Oriental Society, 49: 219-233, 1929; 

‚Crusius or Orosius‛. Journal of the American Oriental Society, 51, no. 2: 171-172, 1931; ‚The Turkish Chalabi‛. 

Journal of the American Oriental Society, 54, no. 2: 194-199, 1934; ‚Another Turkish Iron Cage‛. Journal of the 

American Oriental Society, 62, no. 2: 140, 1942; ‚Zhupan, the Ruler in White Chorvatia‛. Journal of the American 

Oriental Society, 67, no. 1: 61, 1947; ‚Two Question in Moslem Art‛. Journal of the Royal Asiatic Society of Great 

Britain and Ireland 2: 285-298; ‚The Funeral of Sultan Murad III of Turkey‛. The Art Bulletin 10/3: 263-265, 

1928; ‚Die verlorene Handschrift von Raşīd ad-Dīn‛. Artibus Asiae 5/2/4: 213-221, 1935; ‚Christodulos and 

Riza‛. Artibus Asiae 8-2/4: 265-268, 1945; ‚Faraḥ-nāma of Shaikhī‛. Journal of the Royal Asiatic Society of Great 

Britain & Ireland 61/3: 445-450, 1929; ‚The Talking Fruit‛. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland 4: 611-612, 1939; ‚A New Manuscript of Ali Riza Abbasi‛. Journal of the American Oriental Society 44: 

270-271, 1924; Arnold, Thomas Walker; Grohmann, Adolf: The Islamic book: a contribution to its art and history from 

the VII - XVIII century. The Art Bulletin. ed. John Shapley [u.a.]. New York, 1930. The Turkish Theatre. New 

York, B. Blom, 1968. 

Söz konusu yayımların dışında Martinovitch’in yayımlanmış birtakım kitap eleştirisi yazıları da bulunmak-

tadır. Detaylar için bkz. http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?sid=01c0b0a5-a1f8-4e89-9f5e412c20ea6e38%40 

sessionmgr4010&vid=0&hid=4111&bquery=nicholas+n.+martinovitch&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9W 

SZ0 eXBlPTAmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d E. T. 11. 09. 2019. 

http://www.gibbtrust.org/
http://catalog.nypl.org/record=b12416095
http://archives.nypl.org/mss/1884
http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?sid=01c0b0a5-a1f8-4e89-9f5e412c20ea6e38%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4111&bquery=nicholas+n.+martinovitch&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZ0eXBlPTAmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d
http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?sid=01c0b0a5-a1f8-4e89-9f5e412c20ea6e38%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4111&bquery=nicholas+n.+martinovitch&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZ0eXBlPTAmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d
http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?sid=01c0b0a5-a1f8-4e89-9f5e412c20ea6e38%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4111&bquery=nicholas+n.+martinovitch&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZ0eXBlPTAmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d
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öğrencilik yıllarında başlamıştır.
565

 Kariyerinin sonraki aşamalarında Mihrî Hatun‟a yoğunlaşan Mar-

tinovitch, şairin yaşamı ve şiirleri üzerine yapılmış çalışmaları incelemeye başlamıştır (Martinovitch, 

2004: 58).  

Rusya diplomatik serviste görev yaptığı dönemde Selanik, Atina, İstanbul gibi şehirlerde bulu-

nan Martinovitch, buradaki kütüphanelerde Mihrî‟nin biyografisine ilişkin bazı araştırmalar yapmıştır 

(Fox, 2004: 49-50). Bu kütüphaneler arasında, İngiliz Müzesi (British Museum), Cambridge Üniversi-

tesi Kütüphanesi (Cambridge University Library), Fransa Milli Kütüphanesi (Bibliotèhque Nationale), 

Berlin Prusya Kütüphanesi (Preussische Staatsbibliothek zu Berlin), Gotha Milli Kütüphanesi (Natio-

nalbibliothe zu Gotha), Viyana Milli Kütüphanesi (Nationalbibliothe zu Wien), Petrograd‟daki Asya 

Müzesi ve Üniversite kütüphanesi (Asiatic Musem and University Library in Petrograd) yer almakta-

dır (Martinovitch, 2004: 57).  

Martinovitch‟in Mihrî Hatun‟u anlama çabası, yalnızca yazılı kaynaklarla sınırlı kalmamıştır. İs-

tanbul, Petrograd, Moskova, Kiev, Londra, Cambridge, Paris, Berlin, Gotha ve Viyana‟da bulunan 

bazı araştırmacı ve akademisyenlerle iletişim halinde olan Martinovitch, bu kişiler kanalıyla Mihrî 

Hatun‟un ve Osmanlı edebiyatının dünyasına girmeye çalışmıştır. Bunlar arasında, W. Barthold, R. A. 

Nicholson, Sir Denison Ross gibi tanınmış oryantalistlerin yanı sıra, Adnan Adıvar ve Mehmet Fuat 

Köprülü gibi tanınmış Türk araştırmacıları da yer almaktadır (Martinovitch 2004: 57). Martino-

vitch‟in kendisini dâhil ettiği bu sosyal ağ, Doğu edebiyatı üzerine düşüncelerini büyük oranda bes-

lemiş ve Mihrî Hatun üzerine yaptığı araştırmalara önemli katkılar sağlamıştır.  

Tüm bu araştırma ve iletişim sürecinin sonunda önemli bir yol kat eden Martinovitch, Mihrî ça-

lışmasının ön taslağını oluşturmaya başlamıştır. Martinovitch, Mihrî çalışmasının kısa bir tanıtımını 

içeren bu ön taslağı, 1925 tarihinde Gibb Memorial Trust‟a yazdığı mektubunda detaylı bir şekilde an-

latmıştır. Bu mektup, muhtemelen, Martinovicth‟in Gibb Memorial Trust ile kurduğu ilk iletişim mek-

tubudur. Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi E. G. Browne‟un kişisel arşivinde bulunan söz konusu 

mektup, Martinovitch‟in Mihrî Hatun üzerine yaptığı çalışmaların arka planını yansıtması açısından 

önem taşımaktadır.
566

  

Martinovitch, 1925 tarihli mektubuna Mihrî Hatun‟un Osmanlı kadın şairlerinin en yeteneklisi 

olduğunu belirterek başlamıştır. Bu düşüncesini, “eski” ve “modern” olarak tasnif ettiği ve “şark eleş-

tirmenleri” [oriental critics] olarak tanımladığı tezkire ve güncel
567

 biyografi yazarlarının çalışmaları-

na dayandırmış; mektubunun giriş kısmında Ahdî, Latîfî, Hasan Çelebi, Sehî Bey, Âşık Çelebi, Evliyâ 

Çelebi, Muallim Naci, Ahmed Muhtar, Sâmî Paşazâde Sezâî, Şahabettin Süleyman, Tevfik Ziyâ gibi 

yazarlara değinmiştir. Bu isimlerin yanı sıra Joseph von Hammer-Purtgstall, Thomas Chabert, Servan 

de Sugny, Dora d‟Istria, V. D. Smirnov, Basmadjian, Krymsrey ve E. J. W. Gibb gibi Mihrî Hatun 

üzerine çalışmalar yapmış araştırmacılardan da bahsetmiştir (Martinovitch 1925: 9/6/66).  

Martinovitch, Mihrî Hatun Divanının bilimsel bir yayımının yapılması gerektiğine ilk kez bu mek-

tubunda dikkati çekmiştir. Mektubunda yapmayı planladığı çalışmanın içeriğinden kısaca söz eden araş-

tırmacı, Mihrî Hatun‟a dair ortaya konulmuş/konulacak hükümlerin divanı temelinde yapılandırılması 

gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu bağlamda Martinovitch, şair üzerine yapılmış çalışmaları detaylı bir şe-

kilde incelemeye başlamış, ancak bu çalışmaların şairin biyografisini kurgulamada yeterli olmadığını 

tespit etmiştir. Martinovitch, söz konusu çalışmaların eksikliklerini tamamlamak ve Mihrî hakkında bü-

tünlüklü bir çalışma ortaya koymak adına şairin divanının peşine düşmüştür. Bu araştırma sürecinde 

Martinovitch‟in ilk durağı, Rus Türkolog Smirnov‟un Mecmûa-i Müntehâbât-ı Âsâr-ı Osmaniyye (1891) 

                                                           
565 Söz konusu Fakülte devrimden sonra 1917 yılında geçici hükümet tarafından kapatılmıştır (Martinovitch, 

2004: 58). 
566 Bu mektup, 2016 yılında yürüttüğüm ‚Edebiyat Tarihi Yazımı Bağlamında Elias John Wilkinson Gibb’in A 

History of Ottoman Poetry Adlı Eseri ve Bu Eserin Yazım Sürecinin Araştırılması‛ (2016) başlıklı araştırma 

proje kapsamında Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’nde yaptığım arşiv çalışmalarında tarafımca tespit 

edilmiştir. 
567 Martinovitch’in zikrettiği bazı biyografilerin ‚güncel‛ kaynaklar olarak adlandırılması, elbette araştırmacı-

nın yaşadığı dönem bağlamında bir anlam bulmaktadır.  
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adlı eseri olmuştur
568

. Martinovitch, Müntehâbât‟ta yer alan Mihrî şiirlerinin hangi kaynaktan alıntılan-

mış olduğunu araştırmaya başlamıştır. Smirnov‟un ölümününün ardından, eşinin daveti üzerine bir süre 

Smirnov‟un kütüphanesinde çalışma fırsatı bulan Martinovitch, burada Mihrî Divanı‟nın kopya edilmiş 

bir nüshasını bulmuş ve daha sonra bu nüshayı Mihrî çalışmasında kullanmıştır. Bu nüshayla yetinme-

yen araştırmacı, divanın Ayasofya 3974 ve Esad Efendi 2676 künyeli nüshalarını da tespit etmiş ve 

Mihrî‟nin biyografisini bu üç nüsha üzerinden kurgulayacağını 1925 tarihli mektubunda dile getirmiştir 

(Martinovitch 1925: 9/6/66). Martinovicth‟in bu yoğun ve titiz araştırma süreci, daha sonra tamamlaya-

cağı “Mihrî Khâtûn” çalışmasına somut bir şekilde yansımıştır. 

 

Martinovictch‟in Kaynaklara YaklaĢımı ve Eklemlendiği Oryantalist Gelenek 

 “Bir yazar ve yapıt algılama dizgesi” (Said 2016: 32) olarak tanımlanan 19. yüzyıl oryantalizm 

anlayışı içerisinde kendisine “Şark‟ı meslek edinen” (Said 2016: 177) ve “öteki”nin dünyasını keşfe 

(Schick 2001: 23) koyulan akademik oryantalistler, Doğu‟nun klasik metinlerine yönelmiş, Doğu kül-

türünün yabancı okurlara tanıtılması adına önemli çalışmalar yapmışlardır. Bu dönem oryantalistleri 

arasında, Joseph Von Hammer-Prustgall, Vlademir Smirnov, J. W. Redhouse, Charles Wells ve E. J. 

W. Gibb‟in çalışmaları önemli bir yerde durmaktadır. Martinovicth‟in “Mihrî Khâtûn” çalışması da 

bu oryantalist halkanın 20. yüzyıldaki güçlü bir temsili olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Baron v. Rosen, W. Barthold and W. Radloff gibi önemli Rus oryantalistlerin öğrencisi olan 

Martinovitch, hocalarının öğretisi doğrultusunda Osmanlı edebiyatı üzerine birtakım araştırmalar 

yapmıştır. Modern oryantalistlerin en önemli görevlerinin nadir eserler üzerine bilimsel ve titiz çalış-

malar yapmak olduğunu düşünen Martinovitch, bu düşünceden hareketle Mihrî Divanı‟nı merkeze 

alan, “Mihrî Khâtûn: A Turkish Poetess of the Fifteenth Century” başlıklı çalışmasını hazırlamaya 

başlamıştır. Martinovitch, tıpkı 1925 tarihli mektubunda olduğu gibi, bu çalışmasında da kapsamlı bir 

literatür özetine yer vermiştir. Martinovitch‟in değindiği kaynaklar arasında, Sehî Bey, Latîfî, Âşık 

Çelebi, Ahdî, Mustafa Âlî, Kınalızâde Hasan Çelebi, Kafzâde Fâizî tezkireleri; Edirneli Nazmî‟nin 

Mecmû‟atü‟n-nezâir‟i
569

, Evliyâ Çelebi‟nin Seyahatnâme‟si ile 19. yüzyıl kaynaklarından Ziyâ Pa-

şa‟nın Harâbât‟ı, Mehmed Zihnî‟nin Meşâhirü‟n-nisâ‟sı, Muallim Nâcî‟nin Osmanlı Şairleri, Şem-

seddin Sâmî‟nin Kâmûsü‟l-âlâm‟ı, Mehmed Süreyyâ‟nın Sicill-i Osmânî‟si, Fâik Reşâd‟ın Târîh-i 

Edebiyyât-ı Osmâniyye‟si, Şehâbettin Süleyman‟ın Târih-i Edebiyyât-ı Osmâniyye‟si Mehmet Fuat 

Köprülü ve Şehâbettin Süleyman‟nın ortak hazırladıkları Yeni Osmanlı Târîh-i Edebiyyâtı, Mehmet 

Tâhir‟in Osmanlı Müellifleri, Ali Emîrî‟nin Târih ve Edebiyyât Mecmû‟ası, İbrahim Necmi‟nin Târîh-

i Edebiyyât Dersleri, Ahmed Muhtar Çelebi Beyzâde‟nin Şâir Hanımlarımız ve Hüseyin Hüsâmed-

din‟in Amasya Târîhi gibi çalışmalar yer almaktadır. Martinovitch, makalesinde sözü edilen kaynakla-

rı tek tek tanıtmış ve Mihrî‟nin bu kaynaklarda nasıl yer aldığını ortaya koymuştur (Martinovitch 

2004: 59-64). Martinovitch, mecmûalarda, tezkirelerde ve bazı tarih kitaplarında dağınık halde bulu-

nan Mihrî şiirlerini de detaylı bir şekilde incelemiştir. 

Martinovitch, Batı edebiyatında Türk şiirinin ve özellikle Mihrî Hatun‟un tanıtılmasında önemli 

rol oynayan Thomas Chabert‟in, Mihrî‟nin Batı‟da “Türk Safo‟su olarak şöhret bulmasını sağlayan 

Joseph von Hammer-Purgstall‟ın, Mihrî‟nin şiirlerini ilk kez yayımlayan V. D. Smirnov‟un, Mihrî 

hakkında en geniş yorumları yapan E. J. W. Gibb‟in, tanınmış oryantalistlerden Servan de Sungy, Do-

ra d‟Istria, K. J. Basmadjian, A. Krymski, Th. Menzel‟in Mihrî hakkındaki yorumlarına da çalışma-

sında yer vermiştir (Martinovitch 2004: 64-66). Söz konusu Batılı kaynakların büyük ölçüde Osmanlı 

sahası tezkirelerinde yer alan bilgileri tekrarladığını belirten Martinovitch, bu kaynaklardaki bilgilerin 

eksik ve dağınık olduğuna işaret etmiş ve bunlar içerisinde Smirnov, Hammer ve Gibb‟in çalışmaları-

                                                           
568 Smirnov, İstanbul’da rastlantı eseri satın aldığı Mihrî Divanı’nından bazı kısımları Mecmûa-i Müntehâbât-ı 

Âsâr-ı Osmaniyye (1891) adlı eserinde yayımlamıştır (Martinovitch, 2004: 59). Smirnov’un üniversiteler için 

ders kitabı olarak hazırladığı bu eserde Osmanlı edebiyatı üzerine değerlendirmeler içeren bir giriş bölümü 

yer almaktadır (Çomak, 2012: 282). 
569 Bu eser, Martinovitch’in makalesinde Nezâirü’ş-şu’arâ olarak adlandırılmıştır (Martinovitch 2004: 61). 
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nı ön plana çıkarmıştır. Martinovitch‟in söz konusu araştırmacıların çalışmalarını ön plana çıkarması 

elbette tesadüfi bir tercih değildir. Bunun bir sebebi, Smirnov‟un Mecmûa-i Müntehâbât-ı Âsâr-ı Os-

maniyye, Hammer‟in Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit ve Gibb‟in A His-

tory of Ottoman Poetry adlı çalışmalarının 19. yüzyıl ve sonrasında Batı‟da Osmanlı edebiyatına dair 

yapılan çalışmalara büyük ölçüde kaynaklık etmiş olmalarıdır. Martinovitch, Mihrî çalışmasını büyük 

ölçüde Smirnov ve Gibb‟in yorumlarının yeterliliği ve yetersizliği üzerinde yapılandırmış ve böylelik-

le bütünlüklü bir Mihrî biyografisi ortaya koymaya çalışmıştır.  

V. D. Smirnov, Mecmûa-i Müntehâbât-ı Âsâr-ı Osmaniyye (1891) adlı çalışmasında, Mihrî Ha-

tun‟un yirmi sekiz gazeliyle bir murabbasına yer vermiştir (Cunbur, 20111: 26). Müntehâbât‟ta yer 

alan bu şiirlerin hatalar içerdiğini söyleyen Martinovitch, Smirnov‟un bu yayını hazırlarken Mihrî Ha-

tun divanının tamamını görmediğini belirtmiştir. Martinovitch, Hammer‟in Mihrî Hatun‟a dair yorum-

larına da eleştirel yaklaşmış ve Osmanlı Tarihi‟nin ilk edisyonunda Hammer‟in alıntıladığı Mihrî şiir-

lerinin hatalar içerdiğini söylemiştir (Martinovitch, 2004: 64). Hammer‟in Mihrî Hatun‟u “Türk Sa-

fo‟su” olarak tanımlamasına da temkinli yaklaşmıştır. Martinovitch, “Osmanlı edebiyatının en büyük 

uzmanı” (Martinovirtch, 2004: 59) olarak tanımladığı E. J. W. Gibb‟in Mihrî‟ye ilişkin tespitlerine de 

makalesinde yer vermiştir. Mihrî‟nin âşıkları, yetiştiği çevre ve şairlik yetisine ilişkin en kapsamlı bil-

gileri Gibb‟in verdiğini söyleyen Martinovitch, makalesinde Gibb‟in fikirlerine sık sık referans ver-

miştir (Martinovitch, 2004: 65-66). Buna karşın Martinovitch, Gibb‟in Mihrî Hatun‟un şiirlerini 

Smirnov‟un Mecmûa-i Müntehâbât-ı Âsâr-ı Osmaniyye‟sinden seçmesini bir eksiklik olarak değer-

lendirmiştir.
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Martinovitch‟in Mihrî Hatun‟a Dair Dikkatleri  

Martinovitch, Mihrî‟nin köklü bir ailede yetişmesini, iyi bir eğitim almış olmasını, Fars ve Türk 

edebiyatının önemli eserlerinden Şehnâme, Leyla ile Mecnun, Yusuf u Züleyhâ, Hüsrev ü Şîrîn, İsken-

dernâme, Mantıku‟t-tayr ve Simurg gibi kanonlaşmış eserleri okumuş olmasını kariyerinde önemli bir 

aşama olarak değerlendirmiştir. Martinovitch, Mihrî‟nin Sultan Bayezid ve Şehzâde Ahmed‟e yakın-

lığı, bir kadın şair olarak meclislerde yer alması ve erkeklerle şiir münakaşalarına girerek kendisini bu 

cemiyetin bir parçası kılması gibi hususları da makalesinde tartışmaya açmıştır. Mihrî Divanı‟nda 

temsil edilen aşkın niteliği de Martinovitch‟in makalesinin sorunsalları arasındadır. Mihrî‟nin aşk ma-

ceralarını mevcut kaynaklardaki bilgiler üzerinden tartışmaya açan araştırmacı, bu konuda Menzel‟in 

düşüncelerine yer vermiştir (Martinovitch, 2004: 73). Mihrî‟nin aşk maceralarını kendi biyografisinin 

yanı sıra, Güvâhî, Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi ve İskender Çelebi‟nin biyografileri bağlamın-

da inceleyen Martinovitch, makalesinde şairin gönül ilişkilerine dair farklı tespitler de ortaya koymuş-

tur. Mihrî‟nin Müeyyedzâde ile olan ilişkisinin arkadaşlık düzeyinde olduğunu iddia etmiş ve bunu, 

“Sen yalandan Hâtemî „âşık geçersin Mihrî‟ye/Sümme vallâhi seni Mihrî sever oglandan” beyitini 

içeren gazel üzerinden somutlaştırmaya çalışmıştır (Martinovitch, 2004: 75). İkili arasındaki ilişkiye 

dair detayların kendisinden önceki araştırmacıların dikkatinden kaçtığını söyleyen Martinovitch, bunu 

yine söz konusu araştırmacıların şairin divanını görmemiş olmasıyla ilişkilendirmiştir. Bu durum, 

Martinovitch‟in kaynaklarda tekrarlanan bilgilere ne ölçüde temkinli yaklaştığını ve Mihrî‟nin biyog-

rafisini kurgulamada şairin divanına bağlı kalma çabasını açıkça ortaya koymaktadır. 

Martinovitch, Mihrî ve İskender Çelebi aşkını da şairin gazelleri üzerinden yorumlamaya çalış-

mıştır. Mihrî ile İskender Çelebi‟nin vuslatını, “Devlet atına süvâr olmış iki sîmîn beden/Gûyîyâ halk-

ı cihâna biri cândur biri ten”, “Hâbdan açdum gözüm nâ-gâh kaldurdum serî/Karşuda gördüm turur bir 

                                                           
570 Gibb’in, Mihrî Hatun’u Smirnov üzerinden okuduğunu, Cambridge Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan 

kendi şahsî kütüphanesinden takip etmek mümkündür. Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi Gibb Koleksi-

yonu üzerine yaptığım çalışmalarda Gibb’in şahsî kütüphanesinde yer alan Smirnov’un Mecmûa-i Mün-

tehâbât-ı Âsâr-ı Osmaniyye adlı eserini inceleme fırsatı buldum. Bu kitabın iç kapağında Gibb’e ait bazı okur 

notları tespit ettim. Smirnov’un Müntehâbât’da verdiği bilgilerin bir özeti olan bu notlar, Mihrî’nin biyografi-

si, şairliği ve Necâtî ile olan irtibatına dair bazı bilgiler içermektedir.  
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mâh-rû-yı dilberi”, “Bu gece bir kasr-ı âlî içre bir şehbâz ile/İşret itdük subha dek meh-tâba karşu sâz 

ile”, “Eyledük yâr ile sahrâları seyrân bu gice/Vâcib oldur bana şükrâne virem cân bu gice” matlalı 

gazelleri üzerinden somutlaştırmıştır (Martinovitch, 2004: 76-78). Böylelikle Martinovitch, Mihrî Di-

vanı‟ndaki aşkın beşeri yönünü ortaya koymaya çalışmıştır. Bunların yanı sıra Mihrî‟nin Güvâhî ile 

olan atışmalarına, şairin hiç evlenmemiş olmasına ve bunlar etrafında oluşan anlatılara da makalesin-

de yer vermiştir. Mihrî‟nin İstanbul‟a gidip gitmediği hususu da makalede tartışmaya açılan konular-

dan biridir. Martinovitch, Mihrî‟nin az sayıda kaside yazmış olmasından hareketle onun İstanbul‟a 

gitmemiş olduğunu düşünmektedir.  

Martinovitch, Mihrî‟nin sanatına ilişkin önemli tespitlere de makalesinde yer vermiştir. Bu bağ-

lamda Mihrî Divanı‟ndaki nazım şekillerini, vezinleri, secileri, kafiyeleri, türleri, terimleri ve dilsel 

kullanımları detaylı bir şekilde yorumlamıştır. Mihrî‟nin üslûbunu ve kelime tercihlerini analiz eden 

Martinovitch, şairin içinde yetiştiği sûfî gelenekten ve kültürel ortamdan ne ölçüde beslendiğini ortaya 

koymaya çalışmıştır. Makalenin bu bölümleri, adeta bir tür divan tahlili niteliği taşımaktadır. 

Martinovitch, makalesinde Mihrî ve Necâtî ilişkisine dair önemli tespitlerde bulunmuştur. Necâtî 

ile Mihrî‟nin şiirleri arasında birtakım paralellikler olduğunu belirten araştırmacı, Mihrî‟nin Necâtî‟yi 

sadece taklit etmediğini, onu hem bir rakip hem de bir üstat olarak gördüğünü söylemiştir. Burada 

Martinovitch, Mihrî‟nin üslubunu Necâtî‟nin üslûbundan üstün gören Mehmet Fuat Köprülü‟nün fi-

kirlerini referans almıştır (Martinovitch, 2004: 82) Ayrıca Martinovitch, Mihrî‟nin şiirlerinin 

Necâtî‟nin şiirlerinden daha sade ve doğal olduğunu söyleyen Gibb‟in (Gibb II, 2013: 131) yorumla-

rına da makalesinde yer vermiştir.  

Martinovitch, Mihrî‟nin başka şairlere yazdığı nazirelere de makalesinde değinmiş ve bu nazire-

leri birincil kaynaklara dayandırarak detaylandırmıştır. Mihrî‟nin Necâtî‟nin elli üç, Zâtî‟nin yirmi 

dokuz gazeline nazire yazdığını tespit eden Martinovitch, şairin başka şairleri etkileyip etkilemediği 

konusunu tartışmaya açmıştır. Bu hususta, bazı birincil kaynaklar üzerine araştırmalar yapan Martino-

vitch, Kanûnî dönemi şairlerinden Sebzî‟nin Mihrî‟nin bir gazeline nazire yazdığını tespit etmiştir. 

Martinovitch bu tespitini, Sebzî‟nin şiirlerinin yer aldığı bir mecmûaya
571

 dayandırmıştır (Martino-

vitch, 2004: 85). Mihrî‟nin “lezîz” redifli gazeline yazılan bu nazire, ilgili mecmûada, “Tetebbu‟-ı 

Mihrî Kadın” (Yekbaş, 2016, 43) başlığıyla yer almaktadır. Aynı mecmûada, Sebzî‟nin Necâtî, Şeyhî, 

Sultan Bâyezid, Câfer Çelebi ve Ahmed Paşa gibi 15. yüzyıl şairlerine yazdığı nazireler de yer almak-

tadır. İlgili mecmûada Mihrî‟nin adının bu önemli Osmanlı şairleriyle bir arada yer alması şiir sana-

tındaki ustalığının bir göstergesidir.  

 

SONUÇ 

Nicholas N. Martinovitch‟in birçok farklı kaynaktan beslenen, anakronik, genellemeci ve popü-

list yaklaşımlara düşmeden Mihrî‟nin sanatını ve biyografisini sağlam bir şekilde ortaya koymaya ça-

lışan “Mihrî Khâtûn: A Turkish Poetess of the Fifteenth Century” adlı çalışması, pek çok yönden bu-

gün dahi aşılamamış önemli bir çalışmadır. Bu çalışmasıyla şair üzerine o zamana kadar yapılmış ça-

lışmaları eleştirel bir süzgeçten geçiren Martinovitch, bu kaynakların “kusurlu” gördüğü yanlarını çı-

kış noktası alarak sağlam bir Mihrî Hatun biyografisi kurgulamaya çalışmıştır. Martinovitch‟in maka-

lesinin tamamında sergilediği bu bilimsel yaklaşımı, bugün, oryantalist çalışmalara dair bazı mevcut 

önyargıları da sarsıcı niteliktedir. Bu çalışma, aynı zamanda, Osmanlı kültürü üzerine çalışan yabancı 

araştırmacıların birbirleriyle kurdukları metinsel bağları ve iletişim ağlarını somutlaştırması ve birbir-

lerine olan etkilerini ortaya koyması açısından da ayrıca önem taşımaktadır.  

 

                                                           
571 Martinovitch çalışmasında bu mecmûanın künye bilgisine şöyle yer vermiştir: ‚Pertsch, S. 54, MS. No: 27, 3, 

 .Hammer, GOD, vol. II, s. 431.‛ (Martinovitch, 2004: 98) .مهرى قادين On F. 48v. He calls her .ديوان سبزى

Martinovitch, Sebzî’nin bir murabbası ile yüz sekiz gazelini içeren bu mecmûanın Sebzî Divanı olduğunu 

söyler. Ancak Hakan Yekbaş, yayıma hazırladığı Sebzî Divanı’nda bu nüshayı Sebzî’nin şiirlerini -çoğunlukta 

nazirelerini- içeren bir mecmûa olarak değerlendirmiştir (bkz. Yekbaş, 2016, 42-43). 
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LÂMİǾÎ’NİN SALÂMÂN U ABSÂL’INDA TİPLER VE KİŞİLİKLER 
Erdoğan Uludağ 572 

 

GİRİŞ 

Edebî metinlerin temelini ve olayların esasını genelde insan faktörü oluşturmaktadır. İnsan faktörü-

ne dayalı metinler içerisinde yer alan kişiler, gerçek hayattaki insanların bir yansımasıdır. Sanatkâr ese-

rini oluştururken yaşadığı olayları kendi dünyasında değerlendirir, kendi hayat anlayışı ile yorumlar ve 

okuyucuya sunar. Edebî metin içerisinde kurgulanmış olarak sunulan bu kişilere tip veya karakter, kişi-

lik veya şahsiyet denilmektedir. 

Bir toplumun değer yargıları, yaşantısı, iç ve dış âleme bakışı, davranış şekilleri, inanışları tip ve 

kişilik etrafında şekillenir. “Kişilik ada bağlıdır, basmakalıp davranışlar sergilemez. Davranışları değiş-

kendir” (Akkuş; 1995). Kişilik veya şahsiyet, gerçek hayatta var olmuş, tarihte belli bir zamanda ve belli 

bir coğrafyada yaşamış insan tipidir ve kişinin kendi görüş, düşünüş ve davranışlarıyla şekillenir. Gerçek 

varlıkları, mekân ve zaman kaydı ile sâbit olan, tarih kaynaklarında geçmeleri yönü ile varlığı ispat edi-

lebilen kişilerdir.  

Tip, belirgin davranışların temsilcisidir. Gerçekte var olan şahsiyetlerin birer yansıması olup, ger-

çek hayatta yaşamış kişilerin ön plana çıkmış özelliklerinin kendilerinde toplanmasıyla oluşmuş, kurgu-

lanmış ve idealize edilmiş sembollerdir. Bir tipin oluşabilmesi için uzun zaman gereklidir. Bu zaman 

içerisinde tip, toplumun temel değerlerini üzerinde taşır ve ortaya çıktığı toplumun kültür ve medeniye-

tini temsil edecek özellikler kazanır. Yüzyıllar boyu oluşan kültür, olgunlaşma sürecinde tipini de yetiş-

tirip, eksik-aksak taraflarını tamamlayıp düzeltir ve olgun şeklini alan tip, toplumun temel değerlerini 

temsil eder (Akkuş; 1995). 

Tipler genellikle toplumun değer yargılarına göre olumlu veya olumsuz olmak üzere iki şekilde 

oluşur. Bu tipler birbirlerine karşıttır ve bu karşıtlık toplumdaki hâkim anlayışa göre şekillenir. Rind-

zâhid, âşık-rakip vb. Bazen de gerçek kişilikler, gösterdiği özellikler ve toplumun onları algılayış şeklin-

den dolayı tipe yaklaşmış ve edebî eserlerin içerisinde tip olarak yer almışlardır. Bu duruma Leylâ ile 

Mecnûn örnek gösterilebilir. Mecnûn, Benî Âmir kabîlesinden bir şair olup asıl adı Kays b. Mülevvah 

iken eserlerde işlenerek “âşık” tipinin özelliklerini kazanmış ve klasik şiirimizde zamanla âşık tipinin 

karşılığı olmuştur. Aynı durum Mecnûn’un sevgilisi olan Leylâ için de geçerlidir. O da zamanla “sevgi-

li” tipinin özelliklerini kazanmış ve bu tipin karşılığı olmuştur (Kaplan; 1985). Türk toplumu için önemli 

bir tasavvurî tip olan “alp” tipine ise zamanla, birçok metinde, Hz. Ali karşılık gelmeye başlamıştır (Çe-

tin; 1997). 

Tipler ve kişilikler bir eserin anlaşılmasında, yazarın eseri oluşturduğu dönemi tesbit etmede, yaza-

rın yaşadığı çevreyi, inanç özelliklerini ve karakterini öğrenmede araştırmacıya ipucu olabilecek en 

önemli unsurlardır. Tipler ve kişilikler sadece yazar ile ilgili değil, eserin içerisinde oluştuğu toplum ve 

zaman dilimi hakkında da bilgi verir. Bu sebeple bir edebî eseri doğru anlayabilmek için içerisinde ba-

rındırdığı tiplerin ve kişiliklerin doğru bir şekilde tespit ve analiz edilmesi gerekmektedir. Klasik şiirin 

hemen bütün şairleri, şiirlerini tipler ve kişilikler üzerinden kurgulamışlar, metnin asıl mesajını bu unsur-

lar üzerinden vermişlerdir. 

Klasik edebiyatımızda Akkuş (1995) tarafından yapılan ve bu çalışmada bizim de esas aldığımız tip 

ve kişilik sınıflaması şu şekildedir:  

                                                           
572 Dr. Öğr. Üyesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Türkçe 

Eğitimi ABD. euludag25@hotmail.com 

ORCİD: 0000-0002-4541-3787 

mailto:euludag25@hotmail.com


 430   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

I- TİPLER: 

1- Tahayyülî/Tasavvurî Tipler (Hikâye-Destan-Masal Kahramanları, Karakterler) 

2- Temsîlî/Sembolik Tipler 

 

II- KİŞİLİKLER: 

1) Dinî Kişilikler 

2) Tarihî-Efsanevi Kişilikler 

3) Edebî Kişilikler 

4) Sanatkâr Kişilikler 

5) Mutasavvıf Kişilikler 

6) Bilgin Kişilikler. 

Bu çalışmada Lâmiǿî’nin Salâmân u Absâl’ında alan tip ve kişilikler tespit edilmiş, tip ve kişilikler 

hakkında kısaca bilgi verilip, değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Salâmân u Absâl 

Huneyn b. İshak (ölm. 260/873) tarafından Yunancadan Arapçaya tercüme edilen Salâmân u 

Absâl‟ı mesnevi nazım şekliyle ilk kez Molla Câmî kaleme almıştır (ölm.1492). Câmî‟ye Huneyn bin 

İshak'ın tercümesi kaynaklık etmiştir. Câmî toplam 1130 beyitten oluşan mesneviyi yazarken kendisin-

den birçok şey ilave etmiş ve adeta şahsiyetini eserine yansıtmıştır. Câmî'den 64 yıl sonra bu mesneviyi 

İbn Sinâ‟daki şekliyle 860 beyit olarak Nüvîdî-yi Şirâzî (ölm. 998/1590) de yazmıştır (Uludağ, 2013).  

Türk edebiyatında Salâmân u Absâl mesnevisini Camî‟den çeviri yoluyla ele alan tek şairimiz 

Lâmi‟î'dir (ölm. 1532). Ancak bu esere tam bir tercüme denemez. Zira sade, açık bir mana ve çok sayıda 

parlak tasvir parçalarıyla hususiyet taşıyan eseri Lâmi‟î, şiir haline getirilmiş küçük ahlâkî-didaktik 

manzumelerle zenginleştirmiş ve esere tercümeden çok te‟lif bir hüviyet kazandırmıştır. 1903 beyitten 

müteşekkil eser aruzun fâ‟ilâtün fâ‟ilâtün fâ‟ilün vezniyle yazılmıştır. Salâmân u Absâl‟ın konusu kısa-

ca şöyledir:  

Çok eski zamanlarda Yunan ülkesinde büyük bir padişahla onun akıllı, ilim ve hikmet sahibi, 

káinatın sırlarına vakıf olan, hakîm bir danışmanı vardır. Padişah kendisine halef olacak bir erkek çocu-

ğu isteğinde bulununca, Hakîm, kadınları ve şehveti şiddetle yerer ve daha sonra derin bilgisiyle padişa-

ha kadın olmaksızın sihir yoluyla bir erkek çocuk meydana getirir. Güzelliğin mucizesi ve zekânın doru-

ğu olan bu çocuk her türlü ayıptan uzak ve emniyet içinde doğduğu için ona “Salâmân” adı verilir. Padi-

şah Absâl isminde16 yaşında çok güzel bir kızı ona sütanne olarak tutar. Absâl, çocuğu ihtimamla büyü-

tür. Salâmân ergenlik çağına gelince Absâl bütün cinsî cazibesiyle onu kendisine bağlar. Padişah ve 

Hakîm durumu öğrenince onları ayırmak isterler, ancak muvaffak olamazlar. Absâl'ı çok seven 

Salâmân, ondan vazgeçmez ve birlikte kaçarak, Kaf dağından daha yüksek bir dağın ardındaki Hürrem 

adasına gelirler. Burada tabiatın kucağında bütün zevkleri tadarlar. Padişah oğlunu aramaya başlar ve ci-

hanı gösteren sihirli aynasından onları görür.  

Önceleri merhamet eder, geçimleri için onlara yardımda bulunur. Fakat oğlunun ayrılığına daya-

namayarak sihir kuvvetiyle Salâmân'ın erkekliğini gidererek Absâl'a yaklaşmasına mani olur. Bu duru-

mun babasının himmetiyle olduğunu anlayan Salâmân pişman olarak memleketine döner. Padişah mül-

künü Salâmân‟a bırakacağını, ama bunun için Absâl‟dan ayrılması gerektiğini söyler.  

Salâmân bunu kabul etmez ve sevdiğiyle beraber tekrar kaçıp, kendilerini ateşe atarak intihara kal-

kışırlar. Absâl yanarak ölür, Salâmân ise babasının sihri sayesinde kurtulur. Fakat Absâl'ın yanarak öl-

mesi Salâmân'ı çılgına çevirmiştir.  

Padişah, Hakîm'e başvurup bir çare bulmasını ister. Hakîm'ı yanına çağırtıp; kırk gün dua ederse 

Absâl‟ın geri dönebileceğini söyler. Salâmân, Absâl'a kavuşabilmek için her şeye razıdır. Köle gibi kırk 
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gün Hakîm‟in yanında çalışır ve her gece Absâl‟ın hayaliyle konuşur. Kırkıncı gün Hakîm ona ebedî gü-

zelliğin timsali olan Zühre‟yi gösterir. Salâman Zühre‟ye aşık olur. Böylece şehevî aşktan kurtulur. Pa-

dişah da tacını ve tahtını oğluna bırakır (Uludağ, 2013).  

 

Salâmân u Absâl‟da Tipler ve Kişilikler: 

Lâmi‟î Çelebi‟nin Salâmân u Absâl‟ı, sahip olduğu tip ve kişilik kadrosunun zenginliği ile dikkat 

çekmektedir. Eser‟de 42‟si tahayyülî-tasavvurî ve 8‟i temsîlî-sembolik olmak üzere 50 tipe yer verilmiş-

tir. Tahayyülî-tasavvurî tip grubunda yer alan âşık tipinin alt grubunda yer alan 9 değişik, sevgili tipinin 

alt grubunda yer alan 11 değişik adlandırmayı da bu gruba dahil ettiğimizde kullanılan tip sayısı 62‟ye 

çıkmaktadır. Eserde yer alan kişilik kadrosu 22 dinî, 17 tarihî-efsânevî, 3 edebî, 1 sanatkâr ve 4 bilgin 

olmak üzere toplam 50 sayısına ulaşmaktadır. Akkuş (1995) tarafından yapılan tasnifte yer alan muta-

savvıf grubuna dahil olabilecek kişiliğe eserde rastlanmamıştır.  

Çalışmamızda bu 62 tip ve 47 kişilik ayrı ayrı ele alınacaktır. Şiirlerde bazı tip ve kişilikler birden 

fazla isim ve sıfatla geçmektedir. Bu isim ve sıfatlar kişiliği ya da tipi karşılayan asıl ismin içerisinde 

zikredilmiş, ayrıca bir başlık açılmamıştır. Tip ve kişilikler hakkında kısaca bilgi verilip, belirgin özel-

liklerinin geçtiği beyitlerden örnekler
573

 seçilmiştir.  

 

I. TİPLER
574

 

1. TAHAYYÜLÎ-TASAVVURÎ TİPLER: (Hikâye-destân-masal kahramanları, karakterler) 

1.1. A‟da: Seven ile sevgili arasına giren düşman. 

 Çekseler a‟dâya tíg-i zer-nigâr 

 Başına odlar yaķarlar şem‟-vâr (235) 

 

 Biñ ayaķ dolarsa zülfüñ başa iltürdüm ġamuñ 

 Fırŝat el virüb ģabíbüm olsa aǾdâ bir yana (1121) 

 

 Olmaya ahbâb u a„dâdan eser 

 Halkdan fâriġ-dil olam hayr u şer (1301) 

 

1.2. Âgâh:  

Halden anlayan, doğru yolu gösteren, manen ve maddeten darda kalanların İmdadına yetişen bilgin 

ve olgun, hak adamı, hoşgörülü ve kalp gözü açık veli. Eski kaynaklarda âgâh deyimi yerine aynı anla-

ma gelmek üzere "vâkıf" terimi kullanılır. 

 Dergeh-i vaŝfuñda aķla râh yoķ 

 Künh-i źâtuñdan ebed âgâh yoķ (19) 

 

 Bu kedû didi degüldür çün tehi 

 Olayım bir dem bu bendüñ âgehí (77) 

 

 Lík ol ser-çeşmeden âgâh yoķ 

 Güft u gûy-ı �aķla anda râh yoķ (567) 

                                                           
573

  Bu çalışmada kullanılan örnek beyitler: Erdoğan Uludağ (2013), tarafından hazırlanan Salâmân ve Absâl, adlı eserden alın-

mıştır. Örneklerin yanında parantez içinde verilen rakamlar örneklerin eserdeki beyit numaralarını göstermektedir. 
574

  Bu konunun ele alınışı ve işlenişinde (tasnifinde) şu eserlerden yararlanıldı. Akkuş, Metin (1995) Nefi Divanı‟nda Tipler ve 

Kişilikler. / Akkuş, Metin (2000) Divan Şiirinde İnsan I - Dini Kişilikler. 
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1.3. Ağyâr:  

Yabancı mânâsına gelen gayr sözünün çoğuludur. Başkaları, yabancılar. Seven ile sevgilinin dışın-

da kalanlar. Seven ile sevgili arsındaki engeller, düşmanlar. Divan edebiyatındaki aşk üçgenini oluşturur. 

Bunlar seven, sevilen ve sevgilinin diğer „âşıklarıdır. Tasavvufta zâhir ehli, tarîkatı olmayan, şerîatsiz ve 

muhalif mânâlarında söylenir (Pala, 1989). 

 Zír-i pistânı ki ŝaģn-ı nurdur 

 Díde-i aġyârdan mesturdur (577) 

 

 Nidesin bilmezdi derd-i yâr ile 

 Câna gelmişdi ġam-ı aġyâr ile (1125) 

 

 Çünki derber ola bí-aġyâr yâr 

 Ĥûb-terdür ĥâne olmaķ teng ü târ (1139) 

 

 Fâriġ idi göñlimüz efkârdan 

 Ĥâlí idi bezmimüz aġyârdan (1670) 

 

1.4. ǾÂrif (Ehl-i hikmet, Ehl-i Ǿirfân): 

Kelime anlamı; bilen, bilgide ileri olan, vâkıf, âşinâ, külfetsiz olarak irfan ve mârifet sahibi olan, 

tasavvuf ıstılahında mârifet sırrına ermiş, keşf ve müşâhede yoluyla Allah‟ı bilen kişidir. Uludağ 

(2012), ârifi şu şekilde tanımlamaktadır: Tasavvufî anlamda, “Allah Teâlâ‟nın kendi zâtını, sıfatlarını, 

isimlerini ve fiillerini müşâhede ettirdiği kimse. Müşâhede ve temâşâdan hâsıl olan bilgiye mârifet, bu 

bilgiye sahip olan şahsa da ârif denir”. Ârif, ibadetlerini cennete kavuşmak için değil, Allah‟ın emrini 

yerine getirmek için ve zâtının, ibadete lâyık zât olduğunu bildiklerinden ibadet ederler. “Ârif-i billâh, 

kutb, velî, ehl-i dîn, ehl-i yakîn, ehl-i hâl, ehl-i tahkîk, tabirleri de kullanılmıştır” (Pala; 1989). 

Divan şiirinde şairler sevdiklerini ârif kisvesiyle vasf ederler. Bunun için de ârifin her şeyi bilmesi, 

bazı remizlerle aşığa birşeyler anlatması gibi özellikleri ele alınır. Ârif zâhidin karşısındadır. Zamanını 

zikirle geçirir. Hiç bir menfaati olmaksızın hizmet etme özeliğine sahiptir. Cömert ve kanaatkârdır. Te-

vekkül sahibidir acılara dayanmasını bilir. 

 Ehl-i Ǿirfânı çeküb defǾ it anı 

 YaǾni bunı naŝb idüb refǾ it anı (189) 

 

 Ŝuģf-ı sübģâní idi virdi anuñ 

 Ehl-i ģikmet cümle şâgirdi anuñ (360) 

 

 „Ârif olan bir daĥi itmez ķabûl  

 „Âķil iseñ virmegil şeyšâna yol (537) 

 

 ǾÂrife cân çeşmesidür âb-ı ĥûr 

 Kim lebin ter itmez andan mâh u ĥûr (601) 

 

 Ķalb-i Ǿârif gibi içi šaşı ŝâf 

 Pertevi ururdı mihr ü mâha lâf (1327) 
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1.5. ǾÂşık:  

Birine, bir şeye tutkun anlamlarına gelen kelime, Klasik Edebiyat‟ta seven, meftûn anlamlarında 

kullanılmıştır ve hemen hemen bütün şairler âşıktır. Mücerred bir güzelliğe aşıktır. Güzelliğin maddî 

yönü onu ilgilendirmez. Pasiftir, lutfu daima sevgiliden bekler, gösteriş ve kavgadan hoşlanmaz. Sevgili 

ile daha çok hayale dayanan bir ilişkisi vardır. Hayal onun için en zevkli, sağlam ve sakin bir avuntudur. 

Sevgili aşığı sarhoş eden bir özelliğe sahiptir. Küçük bir hareketi aşığı memnun etmek için yeterlidir. 

Buna karşılık aşık çok cömerttir. Canını bile sevgiliye az bulur. Vefalı ve sadıktır. Fakat yine de sevgili 

tarafından ihmal edilir. Aşık güçsüz ve söz hakkı olmayan bir varlıktır. Sevgiliden gelen lutuf da olsa, 

bela da olsa ona razıdır. Gece, gündüz feryad eden, ağlayıp inleyen ve gözyaşı döken, yanıp yakılan, 

cevr çeken bir kişidir. Tasavvufî ıstılahta ise âşık, “Allah Teâlâ‟yı son derecede ve âzamî mertebede se-

ven”dir (Uludağ; 2012).  

Klasik Edebiyat‟ta âşık için birçok sıfat kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Ka-

rarsız, sabırsız, şûrîde, mest, çaresiz, gam yiyen, zayıf, hasta, esir, bende, dîvâne, ehl-i dil, erbâb-ı dil, 

Mecnûn, Ferhâd… Klasik Şiir‟de her zaman sevgili, âşık ve rakip üçgeni vardır ve şair daima âşık ko-

numundadır. Bazen şairin kendi ruhu, varlığı da kendisine rakip olabilmektedir (İlhan; 2016). Salâmân u 

Absâl‟da Lâmi‟î Çelebi âşık kimliğini birden fazla sıfat ile ifade etmiştir. Bunlar; bende, bî-dil, dil-

figâr, dîvâne, ehl-i dil, ehl-i kadr, gedâ, gulâm, „uşşâk, perişân-dildir. Eserde bu sıfatlarla aşığın anıldığı 

çok sayıda örnek bulunmaktadır.  

 Ģüsn ü aşķuñdan ne diyem bíş ü kem 

 Çünki sensin „âşıķ u ma„şûķ hem (18) 

 

 Cânı sensin Ǿâşıķ-ı dil-ĥastenüñ 

 Nušķı sensin vâlih ü dem-bestenüñ (48) 

 

 Gel berü ey Ǿâşıķ-ı şûríde-dil 

 Vaŝf-ı ģâlinden o cânuñ diñlegil (669) 

  

 Gördiler bir Ǿâşıķ-ı dil-dâdeyi 

 Kâr [u] bâr-ı dehrden âzâdeyi (794) 

 

 Didiler ey Ǿâşıķ-ı pür-derd ü dâġ 

 Eyledüñ ma„şûķdan beñzer ferâġ (800) 

 

 Didi Ǿâşıķlar olur bülbül miśâl  

 İtseler her ķande šûší-veş maķâl (803) 

 

 Seyl-i ġamdan dem-be-dem cânında cûş 

 Síne-i Ǿâşıķ gibi eyler ĥurûş (1194) 

 

 Pes ol iki âşıķ-ı pür-ıżšırâr 

 Çâr u nâ-çâr oldılar zevraķ-süvâr (1214) 

 

 Var idi bir Ǿâşıķuñ Bârík-nâm 

 Bir ġulâmı ĥoş-ĥıŝâl u ník-nâm (1307) 
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 „Âşıķ-ı bí-çâre nitsün arada (1590) 

 Seng-sâr-ı ķahr olur miģnet-zede 

 

 Her ķaçan kim ģüsnini peydâ ķılur 

 Mihr ü mâhı Ǿâşıķ u şeydâ ķılur (1737) 

 

 Gûş bâšıldur egerçi díde ģaķ 

 Lík gözden öñ olur Ǿâşıķ ķulaķ (1747) 

 

1.5.1. Bende:  

Bağlı, kul, köle. Divan edebiyatında kul, çâker, gulâm, esir gibi kelimelerle ifade edilen bende, çok 

zaman padişah ile birlikte kullanılır. Çünkü sevgili sultan, âşık bir kuldur. Padişahın tam zıttı özelliklere 

sahiptir. Bendenin herşeyi padişah ile vardır. Onun esirgemesine, onun mertliğine, affına muhtaçtır. 

Âşık, bende olarak sadakatın yegâne temsilcisidir. Bu uğurda çok eza ve cefalar görür. Kapı eşiğinde 

yatmaya râzıdır (Pala; 1989). 

 Uş benem ol bende-i bí-derd ü ġam 

 Sensin ol ĥoş ĥˇace-i ŝâģib-kerem (164) 

 

 Memleket âyínlerinden şâd idi 

 Bend-i ġamdan bendeler âzâd idi (376) 

 

 Çünki her kârı Ĥudâ yigrek bilür 

 Bende niçün ketĥüdâluķlar ķılur (436) 

 

 Ĥikmet ıssıdur efendüñ söyleme 

 Bende iseñ ketĥüdâluķ eyleme (437) 

 

 Bende iseñ cümleden bí-bend ol 

 Dâd-ı Ģaķ‟la ķâniǾ vü ĥursend ol (470) 

 

 Olma ŝayd her zebûn ŝayyad iken 

 Bende ŝalma cânuñı âzâd iken (1017) 

 

 Ger dilerseñ Ǿizzet ü ķadr ü celâl 

 Rûz u şeb ol bende-i ehl-i kemâl (1708) 

 

 Bende-i fermânıdur Ǿâlem anuñ 

 Ġarķa-ı iĥsânıdur âdem anuñ (1846) 

 

1.5.2. Bî-dil: Âşık. 

 Âh u zârísin sever bí-dillerüñ 

 Ĥoş görür ilģâģını sâ‟illerüñ (441) 

 

 Ben ki bu dergehde kem-ter çâkerem 

 Bí-dil ü bí-Ǿaķl ü bí-pâ vü serem (1088) 
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1.5.3. Dil-figâr: Gönlü yaralı, âşık. 

 Olma ol zülf ü zenehdân dil-figâr 

 Devlet ile gûy u çevgân oyna var (1008) 

 

1.5.4. Divâne:  

Mest, hayran. Sevmekten dolayı sarhoş ve deli olan. Âşık.  

 Olmaġ isterseñ bu remze râh-ber 

 Diñle ben dívâneden uŝlu ĥaber (59) 

 

1.5.5. Ehl-i dil:  

Neşeli, zevkli, hâl ehli, aşk ve şevk sahibi kimse (Gölpınarlı, 1977). Kemâl ehli, kemâl sahibi, ârif, 

irfân sahibi (Onay; 1992). Uzun çalışma ve gayretlerden sonra zahiri geçip her şeyin aslı ve hakikatine 

ermiş veya bunları görebilme kudretine ulaşmış kimseler, yani, âşıklar zümresidir. Bunlar görünüşe göre 

hareket etmezler, acı ve ıztırap namına hiç bir engel tanımazlar. Hatta bu engellerle karşılaşmak, onlara 

tahammül etmek kendileri için normaldir. Hiç şikâyet etmezler, yardım istemezler. Az konuşur çok yaş 

dökerler. Daima niyazda bulunup herşeye tahammül ve kanaat ederler (Uludağ, 2013). 

 Leblerinüñ hem-demi olduķça nây 

 Olur idi ehl-i diller şehd-ĥây (707) 

 

 Her Ǿamel kim itse bezm-ârâyidi 

 Ŝavtı dil ehline rûh-efzâyidi (710) 

 

 Yise biñ kez ehl-i dil ĥûn-ı ciğer 

 Çoķ görürler virmege bir ģabbe zer (773) 

 

1.5.6. Ehl-i kadr:  

Kadir, kıymet bilen kişi, değer, kıymet sahibi; âşık… 

 Râh-ı dínde ibtilâ lâyıdur ol 

 Ehl-i ķadre izdirâ râyıdur ol (478) 

 

 Lík ŝunmaz ehl-i ķadr ol ĥˇâne dest 

 Kim ķıla her dûn anuñ nânın şikest (599) 

 

1.5.7.Gedâ:  

Dilenci, kul, bende. Divan şiirinde hemen daima sultan ile birlikte tezat sanatı içinde ele alınır. 

Sevgilinin mahallesinde kapı kapı dolaşan „âşık bir gedadır. Sevgili karşısında giyim kuşamı, yaşadığı 

hayat vs. ile âşığın hali gedâya çok benzer. „Âşık bu durumdan şikâyetçi değildir. Aksine gedâlıkta bir 

yücelik bulur. Çünkü o, „âşıklık yönünden kendini aşk ülkesinin sultanı kabul eder (Pala; 1989). 

 Señ gibi işbu gedâ-yı bí- nevâ 

 DaǾvet ehline šufeyl olub nola (141) 

 

 Kim ķılur vaŝfını ol bezmüñ edâ 

 Ġarķ-ı niǾmet oldı her mír ü gedâ (1769) 
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1.5.8. Gulâm: Köle, esir, genç; âşık. (bkz. Bende) 

 Bir períşân-dil bu cemǾ içre görür 

 Bir ġulâmí ĥurrem ü ĥandân yürür (150) 

 

 İtdi bu ģüsniyle o bedr-i tamâm 

 Çarĥı ĥizmetkâr ü ĥûrşídi ġulâm (548) 

 

 Var idi bir Ǿâşıķuñ Bârík-nâm 

 Bir ġulâmı ĥoş-ĥıŝâl u ník-nâm (1307) 

 

 Yâ kişi mâlik gerek Ǿaķl u dile  

 Yâ ġulâm olmaķ gerek bir kâmile (1709) 

 

1.5.8. „Uşşâk:  

Âşıklar, sevenler (Devellioğlu, 1988). Türk musikisinde bir makamın adıdır. 5 numaralı bu basit 

rakam, çok tabii bir diziye sahiptir. Eski makamlarımızdan olup 917 örneği bulunmaktadır. Şairler şiirle-

rinde kelimenin her iki anlamıyla da oyunlar yaparlar. 

 Gâh pervâz-ı hicâz it geh acem 

 Eyle Ǿuşşâķí demüñden muġtenem (667) 

 

 Ķuş dilidür cümle Ǿuşşâķuñ dili 

 Gülşen-i ģüsnüñ bulardur bülbüli (808) 

 

 Bezm-i ġamda zârí-i Ǿuşşâķdan râz anlamaz 

 Ney gibi baġrı yanub hicr ile nâlân olmayan (814) 

 

 Virdi naĥli ķand-veş şírín rušab 

 Kim ŝuna Ǿuşşâķına ol şehd-i leb (824) 

 

 „Arż idüb Ǿuşşâķa dâġın sínemüñ 

 Pür-fitil idüb çerâġın sínemüñ (1549) 

 

1.5.9. Perişân-dil: Gönlü darmadağın, dalgın, düşünceli; âşık. 

 Bir períşân-dil bu cemǾ içre görür 

 Bir ġulâmí ĥurrem ü ĥandân yürür (150) 

 

1.6. Câdû:  

Cadı, büyücü. Divan Edebiyat‟nda sevgilinin gözü, gamzesi saçı, kâkülü ve ayva tüyleri cadılık 

özelliklerine sahiptir. Daha çok fitne, hile, Babil, Harut, gibi kelimelerle birlikte kullanılır.  

 Olmadı Yûsuf Züleyĥâ‟ya çü râm 

 Eyledi ol zülfi câdû mekr ü dâm (861) 

 

1.7. Cüvân:  

Genç, taze delikanlı, cevân, civan. Divan edebiyatında cüvân, tam bir delikanlı özelliği taşır. He-

veskârdır. Eğlenceye düşkündür, süslenip gezer, aşrı ateşlidir, yeni açılmaya başladığı için de mahcup ve 
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ürkektir. Bütün bu özellikleriyle o yine de sevilir. Sevgilinin daima cüvân özelliği arz etmesi de ayrıca 

önemlidir. 

 Ĥaste-cân düşseñ cihân fikrin ķılur 

 Pír olursañ bir cüvân fikrin ķılur (521) 

 

 Görse nâ-geh bir cüvân-ı sâde-rûy 

 Olsa dir bu ķaltabân-ı tünd-ĥûy (522) 

 

 Tapuñ iken baña yâr-ı ġam-güsâr 

 Çün görem bir nev-cüvân-ı ģüsn-dâr (530) 

 

 Ķalsa ĥalvet evde bir zen bir cüvân 

 Arada şeyšân gerekmez tercümân (831)
575

 

 

1.8. Deccâl:  

Kıyametin büyük alametlerindendir. Deccâl, son zamanda dünyaya gelecek olan bir gözü kör ya-

hudidir. En büyük fitne olarak zikredilir, zaman kavramını alt üst edecektir (Tökel, 2000). Tanrılık da-

vasında bulunacak ve Mehdî tarafından öldürülecektir. Deccâl çıktığı zaman insanları kendine bağlayıp 

birçok taraftar toplayacağına, Onun uydurduğu yalanlar ile ortalığı birbirine katıp kıyamet fitnesini ko-

laylaştırılacağına inanılır. Peygamberimiz kıyamete yakın birçok fitneler olacağını ve bunların en kor-

kuncunun Deccâl olacağını söylemiştir. Edebiyatta istenmeyen kişi olarak karşımıza çıkan Deccâl‟dan 

özellikle hicviyelerde çok söz edilir (Pala; 1989). 

 Ĥükm-i şerǾüñle çeküb tíġ-i helâk 

 Dehri bu deccâllardan ide pâk (203) 

 

1.9. Düşmen:  

Birinin kötülüğünü isteyen, ona zarar vermeye çalışan, hasım.  

 Rûz-ı heycâ düşmenüñ-çün tíġ olur 

 Başı üzre tír-i bârân míġ olur (397) 

 

 Düşmeni ķahr itmek içün her zamân 

 Ķonsa ferzend adı ĥoşdur arslan (404) 

 

 Ortaluķda çârmíĥ-ı ģayret olub ķalmışam 

 ŠaǾn-ı düşmen bir yaña levm-i eģibbâ bir yana (1120) 

 

 Gâh elinden düşmenüñ dil-ĥastedür 

 Geh dilinden dostuñ dem-bestedür (1515) 

 

 Yâr içün ber-raġm-ı düşmen yanayım 

 Yanayım ey şemǾ-i rûşen yanayım (1532) 

 

 

                                                           
575

  Beyit şu hadis-i şerife işaret etmektedir: Lâ yaĥluvenne reculun bi imreetin illâ kâne sâlisehumâ  eş-şeyšânu: “Her hangi bir 

adam (yabancı) bir kadınla başbaşa kalmaz. Şayet kalırsa üçüncü bir kişi şeytandır.” (Tirmizí, Sünen; C. IV, s. 466) 



 438   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

1.10. Ehl-i kehf (Ashâb-ı Kehf): 

Kur‟ân-ı Kerim'de Kehf suresinin 9-21. ayetlerinde açıklandığı gibi, Allah'a iman edip başka Tanrı-

lardan yüz çeviren 7 genç ülkelerinde hüküm süren zulüm karşısında Rakîm Dağı'nda bir mağaraya sığı-

nır. Allah da onları köpekleriyle beraber uyutur ve ancak 309 sene sonra uyanırlar. İçlerinden biri yiye-

cek almak için şehre gittiği zaman durumu anlar. Kur‟ân-ı Kerim'de bu kıssa, ölümden sonra dirilmeye 

dair olan vaadin doğru olduğuna ve kıyametin vuku
c
unda hiç bir şüphe bulunmadığına delil olmak üzere 

haber verilmektedir. 

 Ķâfı resm-i Ķâf‟ı eylerdi ĥacil 

 Kâfı kâfí idi Ehl-i kehf‟e bil (686) 

 

1.11. Ehlullâh: Hak dostu, Allah dostu kişi. Tanrı adamı, evliya, veli. 

 Gicemüñ ķandili şemǾ-i âh idi 

 Kâr-ı rûzum źikr-i Ehlu‟l-lâh idi (288) 

 

1.12. Ferhâd:  

“Ferhâd ile Şîrîn” adlı hikâyede geçen kahramanlardan biri. Ferhâd, Hüsrev adlı İran padişahının 

sevgilisi olan Şîrîn‟e âşıktır. Şîrîn‟in arzusu üzerine Bî-sütûn adlı dağı delmesi istenir. Çünkü kendisi 

mimar-mühendistir. Divan şiirinde, sevgilisine kavuşmak için zorlu, gerçekleşmesi güç işleri göze alan 

aşığı sembolize eder. Daha çok Şîrîn ve Hüsrev ile birlikte anılır. Bazan Mecnûn ile karşılaştırılır (Pala, 

1989). 

 

1.13. Şîrîn:  

“Hüsrev ile Şîrîn” yahut “Ferhâd ile Şîrîn” hikâyesinin kadın kahramanı. Ermeni melikesi Mehin 

Banû‟nun yeğeni olup yaşadıkları lirik ve dramatik aşktan sonra Hüsrev‟in mezarı başında canına kıy-

mıştır. Divan edebiyatında müstakil mesnevîlere konu olduğu gibi münferit beyitlerde de adından bah-

sedilir. Kelimenin “tatlı, sevimli” anlamı ile de genellikle tevriyelere mesned teşkil eder (Pala;1989). 

Leylâ ile Mecnûn‟dan sonra eski şiirimizde en çok zikredilen hikâye kahramanları Ferhâd ile 

Şîrîn‟dir. Mimâr olan Ferhâd, dağı delmesiyle sevgili için olmazı olur kılan fedâkâr âşık tipini; Şîrîn ise 

tatlılık ifade eden adının yardımıyla âşığı nâz u işveyle bela dağına salan sevgili tipidir. Bu hikâyede ay-

nı zamanda padişah anlamına gelen Husrev, Ferhâd‟ın rakibi olmak gibi bir rol üstlenir (Akkaya, 2018). 

Ferhâd ile Şîrîn şairler tarafından genellikle birlikte kullanılır.  

 Çün leb-i Şírín‟i ķılduñ şehd-fâm 

 Ĥûn-ı dil Ferhâd‟ı itdi telĥ-kâm (11) 

 

 Şûr-ı Şírín ŝundı çün Ferhâd‟a câm 

 Eyledi Pervíz‟i ġayret telĥ-kâm (1352) 

 

1.14. Gayr: Ayrı, başka, özge, artık, diğer. Yabancı, bildik olmayan. 

 ǾAşķ daǾvâsı saña oldı ģarâm 

 Çünki ġayrılarla eylersin kelâm (802) 

 

1.15. Hakkâk:  

Hâkkeden. Bir şey ya da yeri kazan, kazıyan. Mühür vs. kazıyan kimse. 

 Bir ŝadefdür kim ķılur dürler şikest 

 Aña urmaz degme bir ģakkâk dest (587) 
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1.16. Hasm: Düşman, muhâlif, karşı taraf. 

 ŞerǾi ķorlar ģükm iderler Ǿörf ile 

 Söylese ĥaŝmı ķovarlar Ǿunf ile (195) 

 

1.17. Hatîb: Hitap eden, söz söyleyen. Aşık.  

 Çûb-ı minberden aña irüb naŝíb 

 Boynın ursun tiġ ile emr it ĥašíb (184) 

 

1.18. Hokkabaz: Oyunbaz, hilekâr, hileci. 

 Kim ĥayâl itmezdi çarĥ-ı ģoķķabâz 

 Kim ne lu�b itdi bu Şâh-ı dil-nevâz (729) 

 

1.19. Hayın: Hâ‟in, hıyanet eden, nankörlük eden. 

 Ĥâyın olanlar ķoyub adın emín 

 Ġâret-i mâl içün iderler kemin (199) 

 

1.20. Kadı:  

Yapan, eden, yerine getiren. Şeriat hakimi. Davâları ve uyuşmazlıkları şeriat ve örflere göre halle-

den ve adlî yetkileri olan kimse. 

 Oldı ķâēílar šuġât ey Şâh-ı dín 

 Diñlemezler dâd-ĥˇâhuñ şâhidin (194) 

 

1.21. Kâfir:  

Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan. Ancak kelime divan şiirinde müslüman olmayanlar hak-

kında kullanılmıştır. Müminin zıddıdır. Kâfir kelimesinin kara renk ile de alakası vardır. Bu yüzden es-

mer hintliler ile şevgilinin saçı, beni vs, unsurlar kâfirlikle suçlanır. Bazan sevgili aşığa ettiklerinden do-

layı da kâfir olarak nitelenir. Bunda merhametsizlik, müslümanlara Musallat oluş, insanın imanını gi-

dermesi, aşığı aşk şehidi etmesi, hileleri, zünnar saçları vs. hususiyetlerin rolü vardır. Kâfir sıfatı sevgili 

için kelimenin takdir edici, övücü anlamı ile tevriyeli yapılabilir. Bir kafire ait bütün sıfatlar sevgilide 

bulunabilir. Bazan sevgilinin güzelliği Mushaf; mahallesi de Cennet veya Ka
c
be olarak düşünülür. Bu 

durumda kâfirlik rakibin özelliği olur. 

 Ķanķı mü‟mindür ŝaçuñdan şedd-i zünnâr eylemez  

 Niçe kâfirdür yüzüñ görüb müselman olmayan (815) 

 

 Bir bölük kâfir-nihâd aldı yolum 

 Pây-ı ķudret ŝındı baġlandı elüm (1443) 

 

 Kâfirüñ olmış ridâsı ķare ĥâk 

 Kendüzinüñ ŝaġ u sâlim nûr-ı pâk (1583) 

 

1.22. Kâmil (Ehl-i Kemâl):  

Kemale ermiş, olgun, bilgin kişi. Sûfîler insanları üçe ayırırlar: Son mertebeye varan kâmil insan-

lar, tarikata giren sâlikler ve bunların dışında kalan, dalâlette bulunan kişiler. Yaratılanların en yücesi 

olan insan, bulunduğu derecede kalmayarak sahip olduğu ilahi nurun asıl kaynağına ulaşmaya çalışmalı-

dır. "İnsan-ı kâmil" olup hasretini çektiği Hakk'ın visaline erişmek için ruhunu dalaletten kurtarmaya ça-
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lışmalıdır ki, bu da masivâdan geçmek, dünya ilişkilerini terk etmek, nefse hâkim olmak ve benliği yok 

etmekle mümkün olur. İnsan ancak bu şekilde son mertebeye erişip Tanrı'da yok olabilir. "Fenafîllah" 

mertebesi budur. Hakk'a kavuşmak, yani fenafîllah mertebesine erişmek için bir de mürşid-i kâmile inti-

sap etmek lazımdır. Kamil; şeriat, tarikat ve hakikat mertebelerini bilen kişidir (Uludağ, 2013).  

 Ķudreti yetdükçe her ehl-i kemâl 

 Yazmış ol ĥûbuñ yüzinde ĥašš u ĥâl (299) 

 

 Híç ola mı lâyıķ-ı ehl-i kemâl  

 Süģre-i her nâķıŝ olmaķ mâh u sâl(501) 

 

 Zínhâr ey merd-i kâmil zínhâr 

 ǾÂķil isen nâķıs ile olma yâr (534) 

 

 Didiler bir kâmili görüb vaģíd 

 Niçün evlenmezsin ey şâh-ı feríd (535) 

 

 Pend-i dânâ nâķıŝı kâmil ķılur 

 Pend-i dânâ müdbiri muķbil ķılur (987) 

 

 Yâ kişi mâlik gerek Ǿaķl u dile  

 Yâ ġulâm olmaķ gerek bir kâmile (1709) 

 

 Lík ġayet Ǿâķil ü dânâ gerek 

 Kâmil ü dín-perver ü bínâ gerek (1798)  

 

 ǾAyn-ı Ǿaķlı ĥışm u kín ider remed 

 Kâmil ü dânâyı eyler bí-ĥıred (1820) 

 

 Ger dilerseñ Ǿizzet ü ķadr ü celâl 

 Rûz u şeb ol bende-i ehl-i kemâl (1708) 

 

1.23. Kutb:  

Değirmen taşının etrafında döndüğü eksen. Gavs‟ten sonra gelen tarîkat ulusu. En büyük velî. “Her 

zaman, âlemde, Allah‟ın nazar kıldığı yer olan tek kişi”dir (Uludağ; 2012). Kâinât bu kişinin çevresinde 

döndüğü için ona Kutb denmiştir. Ricalü‟l-Gayb‟ın başkanıdır. O, âlemin ruhu, âlem de onun bedeni gi-

bidir, bütün âlemi idare eder. “Bir çağda en mükemmel mütevekkil kim ise o çağda tevekkül ehlinin 

kutbu odur. Buna göre kutub bir tür prototiptir, belli bir zümrenin veya mesleğin ideal temsilcisi ve piri-

dir” (Ateş; 2002). Tarîkatlarda her mürid, kendi şeyhinin kutb olduğuna inanır. Şiirlerde dâimâ idealize 

dilmiş bir tiptir. 

 Çarĥ-veş her süfleyi iden šavâf 

 Urmasun Ķutb‟em diyu devrânda lâf (182) 

 

1.24. Leylâ:  

Leyla ile Mecnûn mesnevisinin kadın kahramanı. Leylî diye de bilinir. Benî Amir kabilesinden 

olup Kays(Mecnûn)‟ın akrabalarından biridir. Adı Leylâ binti Mehdî b. Sa'dü'l-Âmiriyye'dir (Pala; 

1989).  
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1.25. Mecnûn:  

Kelime anlamı "deli" demekse de daha çok Leylâ ile Mecnûn hikâyesinin erkek kahramanı olarak 

bilinir. Benî Âmir kabilesinden şair Kays b. el-Mülevvahü'1-Âmirî'nin lakabıdır. Bir başka rivayete göre 

Emevîler devrinde yaşamış Kays adlı bir beyzâdenin lakabıdır (Pala; 1989).  

Divan şiirinde Leylâ ve Mecnûn çoğunlukla şiirde birlikte kullanılır. Şiirimizde seven ve sevilen 

için sembol olmuş iki tip Leylâ ve Mecnûn‟dur. Dîvân şiirinde yüzyıllar boyu aşklar, ayrılıklar, cefâlar 

hep bu isimlerle ifade edilmiştir. Leylâ, vefâsız bir sevgili, aynı zamanda gece anlamına geldiği için de 

genellikle saç için sıfat olmuş; Mecnûn (önce Kays) ise, hem sadık, cefâkâr, deliye dönmüş âşık tipidir 

(Akkaya, 2018). Âşığın ve dolayısıyla şairin teşbih unsurudur. Manzumelerde Mecnûn, aşkın büyüklü-

ğünün ve engel tanımazlığının ifadesidir. Bu anlamda aşk, deniz ve geniş bir vadi olarak hayal edilir 

(Aydın; 2010). 

 Çünki ģüsnüñ çekdi Leylâ‟dan Ǿalem 

 Oldı Mecnûn‟uñ yeri deşt-i elem (10) 

 

1.26. Mutrıb: 

Çalgı çalıp, şarkı söyleyen. Bezmin, eğlence meclisinin bir parçasıdır. Daha çok Zühre ile birlikte 

ele alınır. Mutrîbin elinde saz olarak kanun, çeng,ud, şeşta görülür. Genellikle çok güzel bir kadındır. 

Zühre de sık sık mutrîb olarak geçer. Mutrîbler şairin şiirlerine medhiyelerine nağme tutarlar. Bazı mut-

rîbler aynı zamanda okuyucudurlar. Mutrîb, aşığın iştiyak ve ayrılıktan inleyip feryad eden gönlüdür. 

Teşbih gayesiyle saba, ay, hilâl ve nergis ile bir arada kullanılır 

 Zühre‟yi mušrıb mehi raķķâŝ idem 

 Yaluñız yâr ile bezm-i ĥâs idem (1300) 

 

1.27. Müddeî:  

Dava eden, iddia eden kimse, davacı. Bir hükümde ayak direyen, inatçı. 

 Şâd olurmış müddeí ĥašš-ı ruĥından dilberüñ 

 Dín içinde fitneler ister mi şeyšân olmayan (816) 

 

 Ġam degül ger müddeí lâf eyleye 

 Görse bu eşǾârı inŝâf eyleye (1889) 

 

1.28. Müftî: Fetvâ veren. Vilâyet ve kazâlarda din işlerine bakan kimse. Müftü. 

 Ĥâme-i müftí olub engüşt-i âz 

 Loķmasuz fetvâya dest itmez dırâz (190) 

 

1.29. Mü‟min: 

İnanan, iman eden. Allah'a, onun birliğine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, hayır ve 

şerrin Allah'tan olduğuna, Hz. Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna kısaca; "İslam'ın Amentü 

Esasları"na inanan iman sahibi demektir. 

 Ķanķı mü‟mindür ŝaçuñdan şedd-i zünnâr eylemez 

 Niçe kâfirdür yüzüñ görüb müselman olmayan (815) 

 

 Didi ol mü‟min ridânı vir bana 

 Šoladı kendü ridâsını aña (1580) 
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1.30. Mürşid:  

Mürîdlerine yol gösteren tarikat pîri, şeyh. Kelime, "Doğru yolu gösteren, rehber, kılavuzluk eden 

anlamlarına gelir. Tasavvufî ıstılahta gafletten uyandıran, sırât-ı müstakîmi gösteren şeyh olarak geçen 

mürşit, şu şekilde tanımlanmaktadır; “Mürşit merdiven gibidir, başkaları ona basa basa yükselir, mum 

gibidir, kendisi yanar, ama çevresindekileri aydınlatır” (Uludağ; 2012). Mürşid, herkese nasibi ölçüsün-

de hak yolu gösterir. Bazan büyük bilginlere de mürşid denildiği olur. Her bakımdan gerçek mürşid Hz. 

Muhammed'dir. Kutup ve gavs ise zamanın mürşididir (Pala; 1989). 

 Mürşid adın šaķınub her râh-zen 

 Oldı ġâret iǾtiķâd-ı merd ü zen (178) 

 

1.31. Rakîb:  

Herhangi bir işte, bir konuda birbirinden üstün olmaya çalışan kişilerden her biri. Klasik şiirde âşık 

ile mâşûk arasına girip aralarını bozmaya, mâşûku kandırmaya çalışan kişidir. Âşığı en az sevgili kadar 

üzer, kahreder. Âşık için çirkin, kötü ve zâlimdir. Dâimâ sevgilinin yanında veya yakınında bulunur ve 

âşıkı sevgiliye yaklaştırmaz. Bu sebeple âşık onu, sevgilinin mahallesini bekleyen bekçi ya da köpek 

olarak niteler. Sevgili ise dâimâ rakibe meyleder, âşıkı en çok üzen şey de budur. Klasik şiirin ana şahıs 

kadrolarından olan âşık-mâşûk-rakip üçlüsünden biridir ve kavuşmayı engellediği için “aşkı arttırıcı un-

sur” olarak değerlendirilir (Akkuş; 1995). Aslında rakibin olmadığı yerde tam mânâsıyla aşkın var olma-

sından da söz edilemez. Mecâzî aşkta rakip, sevgili ile kavuşmaya engel olan herkes ve her şeydir. Bu 

durum, hakîkî aşkta ise insan nefsine hoş gelen, kulu Allah‟tan uzaklaştıran her şey ve şeytandır (Şen-

türk; 1990). 

Âşık, rakibin, hem yârin kapısında âşık gibi bekleyişinden hem de gözlerini ona dikmesinden ra-

hatsızdır. Rakîb yüzünden ne yârin yanına gidebilmekte ne de bu yolda başka bir şey yapabilmektedir. 

Burada rakibin tavrı, nefsin sâlike seyr ü sülûk sırasında yaptığıyla aynıdır. Rakîbin âşıka engel teşkil et-

tiği gibi sâlike de nefsi engel olmakta, Hakk‟a ulaşmasını güçleştirmektedir (İlhan, 2016). Râkîb tipinin 

en karakteristik özelliği olan âşıka engel olma şiirlerde dile getirilir. 

 Gördi sím ü zerle virmez el ģabíb 

 Eyledi ĥançer çeküb ķatl-i raķíb (455) 

 

 Derd-i ser virmezse ger seng-i raķíb 

 ŠaǾn-ı lâyimden irer lâ-büdd naŝíb (1592) 

 

1.32. Rind:  

“Halkın, hakkında söylediklerine aldırmadan yaşayan, içi irfânla dolu olduğu halde halktan biri gi-

bi yaşayan bilge kişi, rızâ mertebesine erdiği için her şeyin ilâhî takdire göre meydana geldiğini bilen, 

bunu şuur ve idrâkine eren kâmil insan” (Uludağ; 2012). Dinin şekil yanıyla sınırlı kalmayıp zâhidlere 

karşı çıkan, özüne ve mânâsına indiğini söyleyen mutasavvıf olarak tanınan rind, görünürde sarhoş ve 

laubali görünen, ancak özünde dini yaşayan kimselerdir. Klasik şiirde rind de, âşık gibi baskın olan bir 

tiptir. Mest kelimesi de bu kişiler için kullanılmıştır (İlhan, 2016).  

 Buluben düz-dâne ser-vaķtine yol 

 Sürdi rûyın pâyına rindâne ol (930) 

 

1.33. Sâkî:  

Kadeh sunan, içki veren. Divân şiirinde bezm âleminin en önemli unsurlarından biri sâkîdir. Mecli-

se neşe ve canlılık veren odur. Ortada dolaşarak içki dağıtmak onun görevidir. Şâirin gözünde sevgili, 
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bir sâkî sayılır; yahut bizzat sâkî sevgili mesabesindedir. Bazan sakî mutrib olarak da görev yapar. Bütün 

bu hallerde sâkî mutlaka güzelliğiyle dikkat çeker. Hatta âşık, içkiden değil sâkînin güzelliğinden sarhoş 

olmalıdır. Sâkîden içki dışında dilekte de bulunulabilir (Pala, 1989). Meselâ şair ondan vuslatı veya du-

dağını sunmasını isteyebilir. O Hızır'a benzer ve bereket dağıtıp herkesin gönlünü yapar, hazırlar, içki 

sunar, meclise neşe ve parlaklık sunar, şarkı söyler vs.: 

 Sâķí-i devrân olub çün şeyĥ-i câm 

 İçürem feyżüñ şarâbın câm câm (92) 

 

 Mâh-rûlarla sürüb devr içre kâm 

 Çeşmi sâķíler elinden içdi câm (449) 

 

 Nâgehân hicrân irüb sâķí ola 

 Cân u dilde derd ü ġam bâķí ola (896) 

 

 Sâķiyâ devrân-ı câm-ı hicrden ġam yoķ bana 

 Yâr elinden şimdi kim bir nûş-ı cândur her ķadeģ (1280) 

 

 Devr-i fırŝatdur bugün gel sâķiyâ Ǿayş idelüm 

 Bezm Cennet yâr rıēvân kâse-i kevśer ķadeģ (1281) 

 

1.34. Sevgili (Afet, cânân, dilber, dil-dâr, habîb, hûb, mahbûb, ma‟şûk, nigâr, şâhid, yâr):  

Divân şiirinin baş kişisidir. Can, canan, cânâne, yâr, dost, mahbûb, habîb, ma'şûk, güzel, hûb, 

hûbân, sanem, büt, nigâr, server, şâh, şeh, hüsrev, sultan, mâh, âfıtab, şûh, tabîb, dilber, kâfir, nâzenin, 

hûnî, bî-vefâ, dil-dâr, dîl-rübâ, dil-ârâ, dil-nüvâz, gül-izâr, gül-endâm, melek, mehlikâ, sâkî, peri, mutrib 

vs. kelimeler, çok zaman istiare yoluyla sevgilinin ifâdesinde kullanılır.  

Akkuş‟a (2006) göre; “Edebiyatımızda aşk temasının temel kişiliği olan sevgili, ilgi duyulan üç te-

mel tipleme ile eserlere yerleştirilmiştir:  

1) Yaşayan varlık olarak sevgili/maddî,  

2) Hayâlî unsur olarak sevgili/sembolik,  

3) Tasavvuf anlayışına göre sevgili/ilâhî.” 

Sevgilinin özellikleri içinde acı ve ızdırap verici oluşu başta gelir. Gönlü taştır, âşıka yâr olmaz, ele 

geçmez, vuslatı yoktur, söz verir ama sözünde durmaz, ağlayıp inlemek ona tesîr etmez, merhametsizdir. 

Âşıkın ağlaması ona zevk verir. Âşık ne kadar çok ağlarsa o kadar makbul olur. Bütün bu haller sevgili-

nin kendine has sıfatlan olup yadırganmaz, ayıplanmaz. Çünkü o, gönül mülkünün sultanıdır. Sevgilinin 

eziyetten vazgeçmesi âşıktan yüz çevirmesi gibi telakki edilir. Gerçek âşık sevgiliden şikâyetçi olmaz, 

bu hâlden memnundur. O, can bağışlayıcıdır. Hayat verir. Sevgilinin platonik bir aşk ile seviliyor oluşu 

Divân Şiiri‟nde onu tasavvuf çerçevesinde görmeye yol açmıştır. Tasavvufta sevgili Allah'tır. Aşk ise 

İlahî aşktır (Pala, 1989). 

Divân şiirinde sevgili daima yüceltilir. Adetâ ondan bahsetmenin gayesi de budur. Sevgili olmayan 

yer cennet bile olsa değeri yoktur. İki cihan ona feda edilir. Onun varlığı bütün acılan unutturur. Onun 

sözü âşık için kanun gibidir. Sevgiliyle ilgili teşbih ve mecazlara nihayet yoktur. Bazan Yûsuf, İsâ, Sü-

leyman olur; bazan peri, melek, huri ve gılmân olur. Pervâne'nin mumu; kulun sultânı odur. Candır, 

tabîbdir, servdir, güldür, gülistandır. Ay ve güneş, tıfl ve cüvân, âhû ve gevher, kıble ve Kâbe odur. 

Onun güzellik unsurlarının da sonu yoktur. Onda olan her şey güzeldir. Kısacası, gerek tasavvufî, gerek-

se platonik anlamda; gerek gerçek, gerekse mecazî anlamda sevgili hakkında söylenilecek söz bitmez 
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(Pala; 1989). Salâmân u Absâl‟da sevgili tipi; Afet, cânân, dilber, dil-dâr habîb, hûb, mahbûb, ma‟şûk, 

nigâr, şâhid, ve yâr sıfatlarıyla birçok örnekte ele alınmıştır: 

 

1.34.1 Âfet:  

Edebiyatta insanı uğruna ölünecek kadar aşk belalarına düşüren güzeller için kullanılır. Divan şairi 

sevgilisini çok zaman “âfet-i devrân” olarak tanımlar ve bu âfet güzelliği ile fitneler koparır. Ayrıca 

sevgilinin göz, gamze ve boyu ile birlikte yine fitne koparma özelliği ön planda tutularak sıfat olarak 

kullanılır (Pala, 1989). 

 Âfet-i cân ģoķķası der-beste yeg 

 Díde-i ĥûn-ríz ebed ser-beste yeg (583) 

 

 Hey ne meh-rûlar cihânuñ âfeti 

 Kişverüñ âşûbı cânuñ ġâreti (716) 

 

 Bildi çünkim âfet-i dildür nazar 

 Arada bir tercümân andan ĥaber (859) 

 

 Âh kim insâna âfet dídedür 

 ǾÂşıķa ekśer meĥâfet dídedür (875) 

 

 Ġamze vü ebrûları tír ü kemân 

 Âfet-i cân ġâret-i mülk-i cihân (1342) 

 

1.34.2. Cânân: Sevgili, gönül verilmiş, ma‟şûka. 

 Bâġ-ı bí-gül bülbülüñ zindânıdur 

 Derd-i cânân cânlaruñ dermânıdur (1148) 

 

1.34.3. Dilber: Gönül alıp götüren güzel. Sevgili. 

 Mâ-haŝal ol dilber-i raǾnâyı cân 

 Görüben âşüfte oldı bir zamân (304)
576

 

 

 Ĥoşterân bâşed ki sırr-ı dilberân  

 Gofte âyed der ģadíś-i digerân (793) 

 

 Şâd olurmış müddeí ĥašš-ı ruĥından dilberüñ 

 Dín içinde fitneler ister mi şeyšân olmayan (816) 

 

 Ĥâŝıl idüb rûy-ı dilberden sürûr 

 Buldı ol dâr-ı ġamı ŝaģn-ı ģużûr (1144) 

 

 Mihr ü mehdür rûz-ı hicrân câna daġ 

 Vaŝl-ı dilberle olur šaġ üsti bâġ (1149) 
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  Beyit “Mesneví”den Tazmin edilmiştir. (Mesneví-i Maneví, Mevlana Celaleddin Muhammed;  I. Defter, s. 10, 136. beyit) 
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 Ger Salâmân ola fermân-ber baña  

 Ola vâŝıl tízrek dilber aña (1702) 

 

1.34.4. Dil-dâr: Birinin gönlünü almış. Sevgili.  

 Lâmı sünbül ŝaçlu bir dil-dâr idi 

 Ŝâdı nergis-çeşm bir šarrâr idi (692) 

 

 Âşinâluķdan geçüb olduñ mı yâd 

 K‟eylemezsin bir nefes dildârı yâd (801) 

 

 Baña her yüzden görinen yârdur 

 Meh disem ķaŝdum ruĥ-ı dildârdur (805) 

 

 Belki dildâr ile çeşm-i mâr u mûr 

 Bâġ-ı Cennet-vâr olur ŝaģn-ı sürûr (1140) 

 

 BaǾde „üsrin ĥoşdurur yüsr olsa kâr
577

 

 Ĥâŝŝa kim dildâr ola yanuñca yâr (1183)  

 

1.34.5. Habîb: 

Sevgili. Bu kelime divan şiirinde daha çok Habîbullah (Allah'ın sevgilisi) şeklinde peygamberimiz 

için kullanılmaktadır. 

 Gördi sím ü zerle virmez el ģabíb 

 Eyledi ĥançer çeküb ķatl-i raķíb (455) 

 

 Biñ ayaķ dolarsa zülfüñ başa iltürdüm ġamuñ 

 Fırŝat el virüb ģabíbüm olsa aǾdâ bir yana (1121) 

 

 Nâz yüki cevr kânı dil-firíb 

 Şíve ehli jíve-ber dâġı ģabíb (1655) 

 

1.34.6. Hûb: Güzel, hoş, iyi. Sevgili. 

 Her ne ģarfi kim çeker bir ĥûb idi  

 Şívekâr ü şemrelü maģbûb idi (683) 

 

 Zülf-i ĥûbân-veş rehi pür-tâb u píç 

 İrmemiş źeyline dest-i bâd híç (1407) 

 

1.34.7. Mahbûb: Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 

 Her ne ģarfi kim çeker bir ĥûb idi  

 Şívekâr ü şemrelü maģbûb idi (683) 

 

 Cífeyi maģbûb idinme zâġ-veş 

 Ebr-âyín sâye-dâr olmaz güneş (1062) 
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  Ba�de usrin yüsr: Ba�de usrin yüsrân, “Güçlükten sonra (er-geç) bir kolaylık (vardır).” (Talâk 65/7) 
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1.34.8. MaǾşûk: Sevilen, sevilmiş, sevgili (Devellioğlu, 1988). 

 Ģüsn ü Ǿaşķuñdan ne diyem bíş ü kem 

 Çünki sensin Ǿâşıķ u maǾşûķ hem (18) 

 

 Didiler ey Ǿâşıķ-ı pür-derd ü dâġ 

 Eyledüñ maǾşûķdan beñzer ferâġ (800) 

 

 Gâh gönder geh ķılıç gâh oķ ile 

 Zûr-ı Ǿaşķ u ġayret-i maǾşûķ ile (1422) 

 

1.34.9. Nigâr:  

Resim, suret, sanem. Sevgili. Mecâzen tasvir gibi mahbube. Şiirimizde tasvir ve heykel gibi güzel 

manasına kullanılmıştır. 

 Ĥâmesi evrâķa olsa sâye-dâr 

 Çıkar idi bir elif-ķâmet nigâr (684) 

 

 Çün tamâm oldı ķamu naķş u nigâr 

 İrdi zínetle ser-â-pâ ol nigâr (867) 

 

1.34. 10. Şâhid: Şahit. Güzel, sevgili… 

 Oldı ķâēílar šuġât ey Şâh-ı dín 

 Diñlemezler dâd-ĥˇâhuñ şâhidin (194) 

 

 Çín-i seģer kim şâhid-i müşgín-niķâb 

 Eyleyüb encüm gözin pür-kuģl-ı ĥˇâb (945) 

 

 Kes vefâsız yârdan peyvendüñi 

 Mihr-i Ģaķ ķıl şâhid-i dil-bendüñi (1004) 

 

 Şâhid-i ŝûret nedür pür-Ǿâr u Ǿayb (1050) 

 Źüll-i şehvet aña dâmen mekr ceyb 

 

1.34.11. Yâr: Sevilen, sevgili. Yar-ı mutlak, mutlak sevgili yani Allah.  

 Baña her yüzden görinen yârdur 

 Meh disem ķaŝdum ruĥ-ı dildârdur (805) 

 

 Nidesin bilmezdi derd-i yâr ile 

 Câna gelmişdi ġam-ı aġyâr ile (1125) 

 

 Pes bunuñ gibi şeb içre bí-ķarâr 

 Eyleyüb terk-i diyâr ol iki yâr (1136) 

 

 Ĥâr-ı ġamdur ŝaģn-ı gülşen yârsuz (1150) 

 Nâr u dûzaĥdur cinân didârsuz 
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 „Âlemüñ güldi yüzi envâr ile 

 Eyledi her yâr seyrin yâr ile (1170) 

 

 Ba‟de „üsrin ĥoşdurur yüsr olsa kâr
578

 

 Ĥâŝŝa kim dildâr ola yanuñca yâr (1183) 

 

 Zühre‟yi mušrıb mehi raķķâŝ idem 

 Yaluñız yâr ile bezm-i ĥâs idem (1300) 

 

 Yoķ hirâsum pâ vü ser olsun şikest 

 Ķorķum ol kim yâre düşmen bula dest (1445) 

 

 Yâr içün ber-raġm-ı düşmen yanayım 

 Yanayım ey şemǾ-i rûşen yanayım (1532) 

 

1.35. Sûfî:  

Dinin emir ve yasaklarından asla ayrılmayan, tasavvuf ilmiyle uğraşan, tasavvuf yolunda giden 

kimse. Tasavvufî anlamı: Tasavvuf ehli olan; geçici dünya işlerinden uzaklaşıp gönlünü arıtarak Allah'ı 

zikreden, her an Allah'la beraber olmaya çalışan, kendini Allah yoluna adayan, Allah ve Resulullah'ın 

emirlerini sırf Allah sevgisi ve Allah rızası için yerine getiren Müslüman (Uludağ, 2013). “Kelimeyi 

yün mânâsına gelen "sûf" ile ilgili görenler yanında Peygamberimiz zamanında Mescid-i Nebevî'nin av-

lusunda yatıp kalkan, yedirilip-içirilen ve Ehl-i Suffe denilen fakir sahabeyle ilgili olarak gösterenler de 

vardır. Yine bazıları sûfî sözünün temiz, arınmış anlamlarına gelen "sâf” kelimesinden türediğini ileri 

sürerken; bir kısım âlimler de Grekçe hikmet manasına gelen “sophos" sözünden bozma olarak görürler.  

Sûfî adıyla ilk anılan kişi Şam'da ilk zaviyeyi kuran Ebû Hâşimü's-Sûfî (öl. 767)‟dir. İlk sufîler 

Hint-İran dinleri ile Hıristiyanlık tesiri altında, aslında İslâmiyette olmayan sıkı bir zahitliği ve riyâzeti 

kendilerine meslek edinmişlerdir. Ancak sonradan Vahdet-i vücûd etrafında gelişen fikirler onları bir 

araya toplamıştır. Hatta hükemâ felsefesi denilen eski Yunan felsefesinin İslâmîleşmiş, şekli ile Vah-

det-i vücûd'u birleştirenler de olmuştur. Daha sonraki zamanlarda "zâhid" karşılığı olarak sofu kelimesi 

kullanılmıştır. Sûfîler ile âlimler arasında asırlarca devam eden bir zıtlık vardır. Âlim akıl ile Allah'a 

ulaşmayı isterken, sûfî aşkın gönül işi olduğunu ve Allah'a ancak aşkla ulaşılabileceğini söyler. Bu ne-

denle tekke ile medrese birbirlerine düşmandır” (Pala,1989).  

 Ĥırķa-i tezvíri yüz biñ pâre ķıl 

 Ŝofta-i ŝûfílerüñ âvâre ķıl (181) 

 

1.36. Süfle: Seviyesiz, aşağılık, aşağıda bulunan, alçak, bayağı kimse. 

 Mízbânluķ eyleyüb bir süfle-ĥûy 

 CemǾ iderken süflegân-ı şehr ü kûy (486) 

 

 İdecek bir süfle daĥi daǾveti  

 Nefs-i nâ-fercâm añub ol leźźeti (491) 

 

 ǾÂdet idüb bu işi bed-nâm olam 

 Süflelerle hem-dem ü hem-kâm olam (492) 
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  Ba�de usrin yüsr: Ba�de usrin yüsrân, “Güçlükten sonra (er-geç) bir kolaylık (vardır).” (Talâk 65/7) 
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 DaǾvet olduġınca ĥayl-i süflegân 

 Ben ģaķír olam šufeyl-i süflegân (493) 

 

 Nâmumı ģakk ide defterden kirâm 

 Ĥalķ-ı Ǿâlem içre olam süfle-nâm (495) 

 

1.37. Şeydâ: Aşktan aklını kaybetmiş, düşkün, deli, divane, çılgın. 

 Her ķaçan kim ģüsnini peydâ ķılur 

 Mihr ü mâhı Ǿâşıķ u şeydâ ķılur (1737) 

 

1.38. Vaiz:  

Vaaz eden, öğüt veren, dini öğütlerde bulunan kişi. Divan şiirinde vaiz, şairlerin hoşlanmadığı bir 

kişilik sergiler. Onun zahitten hiç farkı yok gibidir. Çünkü o dinin dış kabuğu ile oyalanmaktadır. (Bkz. 

Zâhid) 

 Minber ile vâ�iţ olub şöhre-bend 

 İtmek ister pâye-i ķadrin bülend (183) 

 

1.39. Vâmık:  

Seven, sevilen. Vâmık u Azrâ hikayesinin erkek kahramanı. 

 

1.40. 
c
Azra: 

Vâmık u Azrâ adlı mesnevilerin kadın kahramanının adı. İzâr (yanak) kelimesiyle olan imlâ ve 

ahenk yakınlığı dolayısıyla birlikte kullanılır. Vâmık u 
c
Azrâ hikayesi ile de telmih yoluyla söz konusu 

edilir. Kelime "Bakire" anlamına geldiği için Meryem'e de 
c
Azrâ denilir. 

 Eyledüñ 
c
Aźrâ‟yı çünkim gül-

c
iźâr 

 Vâmıķ‟uñ çeşmini ķılduñ cûy-bâr (12) 

 

1.41. Züleyhâ: 

Kelime Zelihâ şeklinde de okunabilir. Yûsuf peygamber ile aralarında çeşitli olaylar geçen ve so-

nunda onun eşi olan kadın. Yûsuf u Zelihâ hikâyesinin kadın kahramanı. Züleyhâ, Mağrib melîkesi idi. 

Mısır azîzi ile evlenmiş ancak Hz. Yûsuf ile evleninceye kadar eline erkek eli dokunmamıştır. Daha ev-

lenmeden Yûsuf‟u rüyasında görüp âşık olmuştur. Yûsuf ile karşılaşınca gömleğini yırtmış, sonra da 

onu zindana attırmıştır. Edebiyatta çok zaman Yûsuf, Mısır vs. kelimelerle tenasüp içinde anılır (Pala, 

1989). 

 Olmadı Yûsuf Züleyĥâ‟ya çü râm 

 Eyledi ol zülfi câdû mekr ü dâm (861) 

 

 Çünki cây-ı Yûsuf oldı ģabs-gâh 

 Oldı dehr âh-ı Züleyĥâ‟dan siyâh (1142) 

 

1.42. Zâhid:  

Kelime anlamı olumlu olup, “dünyadan el çeken, kendisini Allah‟a adamış kimse” olsa da klasik şi-

irde genellikle; çok aşırı sofu, kaba sofu olarak rind tipinin karşısında bulunan ve şiirde aksiyonu sağla-

yan tiplerden biridir. Allah'ın buyruklarını yerine getirmekle birlikte, boş şeylerden de kaçınan kişi (İl-

han; 2016). Bunlar dini konularda anlayışı kıt, her işin ancak dış kabuğunda kalabilen, derinlere inmesini 
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beceremeyen, ilim ve imanı dış görünüşüyle anlayan, bunu da ısrarla başkalarına anlatan ve durmadan 

öğütler verip topluma düzen verdiklerini sanan kişiler olarak ele alınır. Daracık dünya görüşü içine sıkı-

şıp kalmışlardır. Kara kaplı kitaba bağlıdırlar, hayatın acemisidirler. Bu bakımdan çok zaman gülünç du-

ruma düşerler. İmandan hiçbir zaman hakîkata ulaşamamışlardır ve samimiyetleri yoktur. Şâirler daima 

zahidin karşısında „âşıkı görürler. Zâhidde olanlar „âşıkta yoktur. Bu bakımdan geçimsizdirler. Zâhid aş-

kı inkâr ettiği için bu duruma düşmüştür. Tek emelleri cennete kavuşmaktır, güzellikleri göremezler. 

Başkalarını sıkar, ızdırap verirler. Bu bakımdan alaya alınırlar. Riyakârdırlar (Pala; 1989). Zâhid tipinin 

bu özellikleri sebebiyle rind, her zaman zâhide karşı saldırganca davranır ve onu sürekli olarak tenkid 

eder: 

 Leźźet almaz bâdeden zâhid olubdur telĥ-kâm 

 Leblerüñ źevķın ne bilsün vâķıf-ı cân olmayan (813) 

 

 Çeşm-i maĥmûrı ķılub zühhâdı mest 

 Zülfinüñ zünnârı eyler büt-perest (1344) 

 

 2. TEMSİLÎ TİPLER (Sembolik Tipler) 

2.1. Behrâm: Kelimeninin birçok anlamı vardır: “Güneş yılında her ayın 20. Günü”, “Bu günün iş-

lerini düzenlemekle görevli melek”, “Sasaniler soyundan İran‟lı bir hükümdar” en meşhur olan anlamla-

rıdır. İran mitolojisinde Merih savaş tanrısıdır. Bu bakımdan şairler Behram‟ın adını hem kahraman hem 

de savaş ilahı olarak anarlar (Pala, 1989). 

 İndürür pâyına ser Behrâm-ı çarĥ 

 Seng-i ša
c
nından ŝınubdur câm-ı çarĥ (1738) 

 

2.2. Husrev (Pervîz):  

Padişah, hükümdar, sultan. Hüsrev Nuşirevan'ın torunudur. Sasaniyan sülalesinden bir padişah olup 

"Pervîz" lakabıyla bilinir. Pervîz balık demektir. Bu padişah balığı çok severmiş. 589 Yılında tahta geç-

miş olup, Ermen prensesi Şîrîn'e aşık olan, aşkı dillere destan olmuş ve artık gerçek kişiliği etrafında 

birçok rivayetler uydurularak efsanevi bir kişiliğe bürünmüştür. Sevgilisi için Kasr-ı Şîrîn'i yaptırmıştır. 

Husrev-i perviz‟in "Genc-i şâyegân", "Genc-i Bâdâver" gibi adlarla anılan 7 hazinesi varmış. Edebiya-

tımızda tarihi kişiliğinden çok efsanevi kişiliğiyle söz konusu edilir. Ferhad ile Şîrîn veya Hüsrev ü Şîrîn 

adlı mesnevilerde vuslata eren bir aşık olarak ele alınır. Yine Hüsrev kelimesi "Padişah” anlamıyla da 

kelime oyunlarına konu olur. 

 Diyem adın kimdür ol şâh-ı kerim 

 Ĥusrev-i ŝâģib-ķırân Sulšân Selím (208) 

 

 Çün 
c
Acem ĥusrevlerinden ire ad 

 İtmesünler anları ķadģ ile yâd (373) 

 

 Ĥusrev-i Yûnân‟a virdiler ĥaber 

 K‟ey Şeh-i encüm-ģaşem ĥûrşíd-fer (1485) 

 

2.3. Keyvân: Zühâl, Satürn gezegeni (Bkz. Zühal). 

 Ķal
c
a-i ķadrine Keyvân pâs-bân 

 Bâm-ı ķaŝrına 
c
anâŝır nerd-bân (329) 
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 Müşg-i şebden idüben Keyvân baĥûr 

 Vuŝlat içün oķur idi ģırz-ı nûr (924) 

 

 Pâs-bân-ı ķaŝrıdur Keyvân anuñ 

 Gönlegidür bu šoķuz eyvân anuñ (1739) 

 

2.4. Müşterî:  

Bircis, Bercis, Hürmüz, Jüpiter, Çulpan adları da verilen bu yıldız güzelliği ve saadeti kendisi için 

satın aldığından Müşterî denmiştir. Romalıların Jüpiter adını verdiği bu yıldız 6. feleğe, pazartesi gece-

siyle perşembe gününe hakimdir. Güneş sultanının kadısıdır. Hüküm verir, sihir yapar ve güzel konuşur. 

Hatîb-i felek denir. Sa
c
d-ı ekber (büyük uğurlu) dur. Mavi renge egemendir, etkisinde doğanlar zarif, 

yumuşak, talihli, cömert, utangaç ve alçak gönüllü olurlar. Dostları Mirrih ile Ay; düşmanları da Zühre 

ile Utarid'dir. En kutlu yıldız olan Müşterî, minyatürlerde sağ elinde kınsız bir kılıç sol elinde bir yay ile 

ata binmiş genç ve yakışıklı bir erkek veya çeşitli renklerden kumaşlarla dikilmiş elbise giymiş bir deli-

kanlı biçiminde ele alınmıştır. Alım, gelişme, insan ve evcil hayvanlar bu yıldıza mensuptur. Edebiyatta 

ad dolayısıyla alıcı anlamı ile ilgili olarak, kadılık, kâhinlik ve kutlulukla anılır. 
 c

Arż idüb ruĥsârınuñ envârını 

 Müşterí‟nüñ germ ider bâzârını (1741) 

 

2.5. Pervîn:  

Ülker yıldızı, Süreyya. 8. Felekte Sevr veya Hamel burcunda öküz şeklinin hörgücünde kümelenen 

yıldız topluluğudur. Ayın menzillerinden biri olduğu için, edebiyatımızda sık sık kullanılarak sevgilinin 

ben ve gözyaşlarına benzetilir. Sevgilinin yüzü ay olunca, benleri de Pervîn olur. Yine aşığın gözyaşları 

da Pervîn'e benzer. Şair sevgilisinin âsumân olan eşiğini gözyaşı pervînleriyle süsler; kendi şiirinden 

bahsederken de onu ıkd-ı Süreyya, silk-i cevher ve rişte olarak düşünür. Pervîn aynı zamanda ayın küpe-

si olarak düşünülür. 

 Ĥirmeninden ĥûşe-çín Pervín anuñ 

 Pür-şeref nûrıyla 
c
illiyyín anuñ (1742) 

 

2.6. Sühâ:  

Büyükayı yıldız kümesinin en küçük yıldızıdır. Küçüklüğü dolayısıyla eskiden gözlerin görüş kuv-

vetini ölçmede kullanılırdı. Bu yıldızı görebilen göz keskin sayılırdı. 

 Noķša-ı ġaynın gören dirdi şehâ 

 Mâh-ı nev üstine gelmişdür Sühâ (689) 

 

2.7. Utarid:  

Debîr, Tîr, Sekendiz, Merkür. Romalıların Merkür adını verdikleri Utarid, diğer yıldızların tabiatla-

rıyla imtizac etmek özelliğine sahip olduğundan Mümteziç denir. Minyatürlerde elinde yuvarlak bir tah-

ta bulunan genç veya başında taç, yeşiller giymiş, elinde Kur‟ân kürsüde oturan bir insan şeklinde tasvir 

edilir. Utarid'e mensup olanlar zeki ve çalışkandır. Sanata kabiliyetli, neşeli; uysal ve hassas kişilerdir. 

Aynı zamanda hilekâr ve vefasız olurlar. Düşünce ve tad alma duygusu, dil, zeka, merhamet Utarid'e 

mensuptur. Karışık renklere sahip olan Utarid, 2. feleğe, pazar gecesi ve gününe hakimdir. Dostu Ay; 

düşmanları da Güneş ile Zühre'dir. Felek tâkının renklerini düzenleyen Utarid'dir. 

 Dutub elde rûz u şeb kilk-i beyân 

 Levģ-i hüsninden Ušârid nükte-dân (1740) 
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2.8. Zühre (Hunyâ-ger): 

Nâhid, Venüs, Erendiz, Çobanyıldızı, Kervankıran. İranlıların Nâhid, Yunanlıların Afrodit, Roma-

lıların Venüs dedikleri bu yıldıza çok parlak olduğu için Zühre adı verilmiştir. Eskiden Nâhid adında saz 

çalan bir kadınken yıldız olmuş, esasen minyatürlerde de güzel vücutlu iki eliyle bir kopuz veya çeng tu-

tan genç bir kadın veya yeşil yahut sarı elbise giymiş, bileklerinde bilezik, parmaklarında yüzük, ayakla-

rında halhallar bulunan ve kendisine bakan bir kadına karşı oturmuş olan bir kadın şeklinde tasvir edil-

miştir. Beşinci iklime ve üçüncü feleğe, salı gecesi ile cuma gününe hakim olan Zühre'nin tesiri altında-

ki burçlarda doğanlar güzel, zarif, zevk sahibi, zeki, maharetli, sevdaya düşkün ve sanatkâr olurlar. 

Zühre‟nin vasıfları; yumuşaklık, sevişmek, incelik, ferah, oyun, şarkı söylemek, saadet ve güzel 

huydur. Yeşil renkli bir yıldız olan Zühre, sa
c
d-ı asgar (küçük kutlu) bir yıldızdır. Bu yıldıza bakmanın 

gönlü ferahlattığı ve kalbe sevinç verdiği söylenir. Feleğin sâzendesi olarak bilinir. Efsaneye göre Zühre 

İranlı, çok şuh ve güzel bir kadınmış. Hârut ve Mârut adlı meleklerden göğe yükselmenin yolunu öğre-

nip oraya çıkmıştır. Yunan mitolojisine göre aşk ve müzik tanrıçası Afrodit veya Venüs işte budur. Gök 

ile gündüzün kızıdır. Zühal babasını öldürdüğü zaman birkaç damla kan, denizde bir köpüğe düşmüş. 

Afrodit bu kan ile köpükten doğmuş. 

Edebiyatta musikîyi temsil eder. Bezm-i ayşı düzenler, hem saz çalar hem de şarkı söyler. Mutrib-

lerin öğretmenidir. Sazını çalarken bazan göğün, bazen de Güneş‟in oynayıp sema yaptıkları görülür. 

Bestekârdır, güzel şiir bulursa hemen besteler. Bu nedenle edebiyatta en çok çeng, saz, musikî ve nağ-

meyle anılır. Eski müneccimlere göre Şems (güneş) cihan sultanı, Zühre ise onun çalgıcısıdır. 

 Ursa bir sâ
c
at rebâb u çenge çeng 

 Zühre-i ĥunyâ-geri eylerdi deng (709) 

 

 Eyleyüb âheng 
c
işret-i bí-direng 

 Zühre‟nüñ ķanûn ile destinde çeng (920) 
 

 c
Ayşa bir vech ile âġâz itdiler 

 Zühre‟yi ģayrân u dem-sâz itdiler (1284) 

 

 Zühre‟yi mušrıb mehi raķķâŝ idem 

 Yaluñız yâr ile bezm-i ĥâs idem (1300) 

 

 Kâr [ü] bârı her birinüñdür �aceb 

 Zühre-veş yoķdur velí ehl-i šarab (1734) 

 

 Çünki bir miķdâr dânâ-yı zamân 

 İtdi ģüsn-i Zühre‟yi vaŝf u beyân (1743) 

 

 Añlayub meyl-i Salâmân‟ı Ģakím 

 Zühre vaŝfında mücidd oldı 
c
azím (1745) 

 

 Šal
c
at-ı eflâkden gitdi ģicâb 

 Zühre‟nüñ gördi cemâlin bí-niķâb (1751) 

 

 Yudı dilden naķş-ı Absâl‟ı tamâm 

 Ĥâšırını ķıldı mihr-i Zühre râm (1752) 
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 Çün Salâmân Zühre‟den kesb itdi nûr 

 Oldı cânı ġarķ-ı deryâ-yı sürûr (1761) 

 

 Dâmeni âlûdelükden oldı pâk 

 Ķıldı mihr-i Zühre cânın tâb-nâk (1763) 

 

 İdüben meylini cânuñ Zühre‟ye 

 Düşirür göñlini anuñ Zühre‟ye (1877) 

 

 Zühre‟dür nûr-ı kemâlât-ı bülend 

 Kim vuŝûlinden olur cân ercümend (1878) 

 

II. KİŞİLİKLER 

1. DİNÎ KİŞİLİKLER (Peygamberler ve İlgili Kişilikler –Yardımcılar, Din Karşıtları- Dört Halife-

Ashâb) 

 1.1. Belkıs:  

Yemen'de Sebâ denilen mülkün melikesi idi. Bir gün Peygamber Süleyman'ın yolu bu havaliye uğ-

radı. Hüdhüd'ü su bulmak için dönüşünde Belkıs'a ve memleketine dair haber de getirdi. Belkıs çok gü-

zeldi. Fakat puta tapardı. Süleyman onu imana davet için bir nâme gönderdi. Belkıs memleketin büyük-

leriyle görüştü. Bir elçi, nâme ve hediyeler gönderdi. Fakat Süleyman kabul etmeyerek Belkıs'ın behe-

mahal gelmesini istedi. Nihayet Süleyman'ın veziri Asaf ism-i a‟zam kuvvetiyle tahtıyla beraber Belkıs'ı 

Süleyman'ın yanına getirdi. Görüştüler, neticede Süleyman'ın zevceliğini kabul etti. Peygamber Süley-

man ile aralarında geçen kıssa, tarih ve tefsirlerde geçer (Uludağ, 2013).  

 Oturub bir şeb Süleymân Nebí 

 Söyledüb Belķîs-ı 
c
âlí-meşrebi (523) 

 

 Ba
c
dehû Belķîs idüb ģâlin beyân  

 Didi ey fermân-dih-i mülk-i cihân (529) 

 

 Yâ Süleymân ile Belķîs oldı yâr 

 İtmek içün her nefes seyr-i diyâr (1216) 

 

1.2. Hâce: 

Hz. Peygamberin Seyyid isminin bir benzeri de Hâce'dir. Resûlullah; ümmetinin en muteber kişisi, 

önderi olmakla ve bütün insanların tek meded umduğu merci olduğu için "hâce-i âlem", "hâce-i kâinat", 

hâce-i kevneyn"dir; iki cihanın efendisidir. Ayrıca hâcenin üstad, muallim manaları da vardır.  

 Aŝfiyâ dívânınuñ díbâcesi  

 Faĥr-ı faķrıyla cihânuñ ĥˇâcesi (97)
579

 

 

 Ĥˇâce-i kevneyn ŝadr-ı enbiyâ 

 Áfitâb-ı dín ü bedr-i aŝfiyâ (100) 

 

                                                           
579

  Faĥr-ı faķr: El-faķru faĥrî ve bihî eftaĥırü: “Yoksulluk benim övüncümdür, ben onunla övünürüm.”  Hadis, (Mehmet Yıl-

maz, Edebiyatımızda İslâmí Kaynaklı Sözler, s. 49.) 
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 Ey dü-kevnüñ ĥˇâce-i ni�met-dihi 

 Cümlenüñ sendendurur Şeyli‟llehi (139)
580

 

 

 Her kimüñ sencileyin var ĥˇâcesi 

 
c
Âlem içre aç ola ol nicesi (143) 

 

 Var deryâ-šab
c
 bir ĥˇâcem kerim 

 Her dem in
c
âmındanam ġarķ-ı na

c
ím (159) 

 

 Uş benem ol bende-i bí-derd ü ġam 

 Sensin ol ĥoş ĥˇace-i ŝâģib-kerem (164) 

 

1.3. Halîl:  

Dost demektir ve İbrahim peygamberin lakabıdır. Bu peygambere Halilullah yani Allah dostu der-

ler. İbrahim Peygamber ateşe atıldığı zaman Cebra‟il onu havada tuttu ve dileğini sordu. O da "Ben Al-

lah'ın kuluyum, hacetim onadır, sana değil: Allah ne dilerse yapsın" dedi. Allah da onu dost edindi ve 

adı Halilullah oldu. 

 Hem-ķadem oldı Ĥalíl ile o Şâh 

 Šâbıķu‟n-na
c
leyn hem-çün mihr ü mâh (119) 

 

 Ol Ĥalíl‟ün ģaķķı ya Rabbe‟l-enâm 

 Kim aña ķılduñ odı berd ü selâm (1567)
581

 

 

 Cân Ĥalíli çekmez andan derd ü ġam 

 Aña 
c
işret gülşenidür bí-elem (1873) 

 

1.4. Haydar: 

Arslan. Hz. Ali için kullanılır ve "Kerrâr" sıfatıyla birlikte "Haydar-ı kerrar (döne döne hamle ya-

pan aslan)" şeklinde görülür. Bu lakap ona annesi tarafından verilmiştir. 

Dördüncü halife olarak göreve gelen Hz. Ali ise hem Hz. Peygamber‟in amcazâdesi hem de dama-

dıdır. İlk Müslümanlardandır. İlmî birikimi açısından sahabenin önde gelenlerindendir. Asr-ı saadetin en 

çalkantılı döneminde İslâm ümmetine liderlik yapan Hz. Ali, döneminin bütün sıkıntılı şartlarına rağmen 

ümmeti birlikte tutma, İslâm bayraktarlığını sürdürme konusunda olanca kuvvetini harcamıştır. Ancak o 

da kendisinden önceki diğer iki halife gibi şehit edilmiştir. M.661 senesinde vefat eden Hz. Ali‟nin 

hilâfeti beş yıl sürmüştür (Pala; 1990). Bilgili, yiğit ve cesur bir kişiliğe sahiptir. Kendisinden Murtaza, 

Şîr-i Hüdâ, Aliy-yi Murtaza ünvanlarıyla söz edilmiştir (Akkuş, 2000).  

 Šartuben Ģaydar-ŝıfat tíġ-i helâk 

 İtdi ol ĥınzírlardan dehri pâk (1468) 

 

1.5. Hızır: 

Hz. Mûsâ döneminde yaşadığı söylenen, Peygamber veya veli olduğu konusu ihtilaflı olan bu zat, 

Allah tarafından kendisine ilahi bilgi ve hikmet öğretildiği belirtilen bir kişidir. Mutasavvıflar onu gizli 

                                                           
580

  Şeyli‟lleh: Li-vechi‟llah, “Allah rızası için” (İnsan, 76/8-9). 

581
  berd ü selâm: berden ve selâmen: “serinlik ve esenlik”, (Enbiyâ 21/69). 
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ilimleri bilen bir veli kişi olarak ön plana çıkarırlar. Burada, Hz. Mûsâ ile birlikte anılır ve Hz. Mûsâ‟nın 

bilmediklerini bilir. Ab-ı hayatı içip ölümsüzleşen bir kişi olarak gösterilir (İspir, 2017). 

 Hıżr-veş çün ĥalķa mihrüñ cândadur 

 Bize göster âb-ı ģayvân ķandadur (38) 

 

 Âb-ı ģayvândan šolu içüb aña 

 Ĥiźmetinde Ģıżr pûyân her yana (102) 

 

 Bildi kim bu serv-i nâz-ı ģulle-pûş 

 Kim lebi câmıdur anuñ Ĥıżr‟a nûş (306) 

 

 Ĥıżr-veş 
c
ilm-i ledünden meşrebi 

 Nefģa-i Rûģü‟l-ķudüs‟den meksebi (361) 

 

 Bâde-i Ģaķ‟dan şu cân kim cûş ider 

 Ģıżr elinden âb-ı ĥayvân nûş ider (600) 

 

 Ķaŝd itdi sükkerinden ala kâm 

 Ĥıżr-veş cân çeşmesinden içe câm (878) 

 

 Ġaybdan yüz gösterüb bürhân aña 

 Ĥıżr irişdi 
c
iŝmet-i Yezdân aña (879) 

 

 Niçün eyler la
c
li baġruñ ķan senüñ 

 Ĥıżr-ı dilsin çeşme-i ģayvân senüñ (1010) 

 

 Ĥıżr‟dur bildi Salâmân ol dilír 

 Kim irişdi ġaybdan mânend-i şír (1467) 

 

1.6. Hz. Davûd:  

Yehûda kabilesi ile İsrailoğullarının peygamberi. Peygamberlikle sultanlığı şahsında toplamıştı. 

Kudüs'ü fethedip ilk defa baş şehir yapan odur. Dört semavî kitaptan biri olan Zebûr ona indirilmiştir. 

Zebûr nasihat ve ilahî neşidelerden ibaret olup din hükümleri ile ilgili değildir. Bu yüzden o, Mûsâ Pey-

gamber'in şeriati ile hüküm sürdü. Hz. Dâvûd sesinin güzelliği ile de meşhurdur. Edebiyatta çok zaman 

güzel ses ve bazan da Zebûr ile birlikte anılan Hz. Dâvûd, aynı zamanda demiri yumuşatma mucizesine 

sahipmiş. Eliyle demir plakaları zırh yaparak geçinir ve devlet hâzinesinden yemezmiş. 70 yaşındayken 

40 yıllık sultan olarak vefat edince yerine yine sultan ve peygamber olan oğlu Hz. Süleyman geçmiştir. 

 Ķıldı Ģaķ Dâvud‟a vaģy idüb ĥišâb 

 Kim buyur etbâ
c
uña ey kâm-yâb (372) 

 

1.7. Hz. Meryem: 

Hz. İsa'nın annesi. Hz. Davûd Peygamber'in soyundan İmran adlı bir zatın kızıdır. Anne-babasının 

çocuğu olmamış. Onlar da çocukları olursa kiliseye bağışlamayı adamışlar. Hz. Meryem doğunca oranın 

imamı Hz. Zekeriyya peygambere teslim etmişler. 15 yaşındayken, adı Kur'ân'da geçen (Yasin/20) Yu-

suf Neccâr'a nişanlanmış ise de ona varmadan Cebrail vasıtasıyla üflenip gebe kalmıştır. Yahudiler ona 
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çok eziyetler etmişlerdir. Nişanlısı onu alıp Nâsıra'ya götürmüştür. Filistin kralı Herod, doğacak çocuğun 

öldürülmesini emredince de Mısır'a veya Anadolu'ya gitmişler. Hz. İsa'nın hayatı boyunca annesi Mer-

yem de hayatta imiş. Hz. İsa'nın göğe çekilmesinden bir müddet sonra vefat etmiştir. Divan şiirinde Hz. 

İsa'yı doğurması, Cebrail tarafından üfürülme yoluyla gebe bırakılması gibi husûsiyetleriyle ele alınır 

(Pala; 1989). 

 Ŝubģ Rûģü‟l-ķuds-vâr urdı nefes 

 Meryem-i şebden Mesíģâ doġdı pes (1169) 

 

1.8. Hz.
c
İsâ (Mesih): 

İsrâiloğullarının son peygamberidir. Dört büyük ilahi kitaptan İncil, Hz. İsa‟ya gönderilmiştir. Do-

ğum tarihi miladi takvimin başlangıcıdır. Hz. İsa, Filistin‟de Nasır‟da doğdu. Cebrail‟in Meryem‟e ruh 

üflemesiyle babasız olarak dünyaya gelmiştir (Akkuş, 2000). Edebiyatta çok yönlü ele alınan Hz. İsa, 

annesinin kendisine gebe kalışı, doğumu esnasında ve bebekken gerçekleşen olağanüstü haller, peygam-

berlik mucizeleri, özellikle elle dokunarak (mesh) hastaları iyileştirmesi ve nefesi ile körlerin gözlerinin 

açılmasına vesile olması, ölüleri diriltmesi, dünyaya değer vermemesi, bir merkep sırtında gezmesi, 

kendi söküğünü kendi dikmesi, ölmeyip göğe çekilmesi, dördüncü kat göğe çekilmesi, maddeden arın-

mış olması ve hiç evlenmemesi vs. birçok yönüyle eski şiirimize konu olmuştur. Hz. İsa daha çok 

“Mesîh” lâkabıyla bilinir (Pala, 1989). Şiirlerde çok defa bir hayat emaresiyle birlikte anılır.  

 Nüh-felekdür aña ķaŝr-ı zer-nigâr 

 Hindû-yı bâmı Mesíģ-i nâm-dâr (101) 

 

 Gerçi kim oldı aña her 
c
uķde-ģal 

 Virdi bu devlet velí 
c
Ìsâ‟ya el (138) 

 

 Sözüñ 
c
Ìsâ gibi ķılsa 

c
aceb mi mürdeler iģyâ 

 Lebüñ cân çeşmesidür kim ģayât-ı câvidân anda (658) 

 

 Ŝubģ Rûģü‟l-ķuds-vâr urdı nefes 

 Meryem-i şebden Mesíģâ doġdı pes (1169) 

 

1.9. Hz. Mûsâ:  

İsrailoğullarına gönderilmiş olan Musa büyük peygamberlerdendir. Kelim, Kelimullah onun ünvan-

larındandır. Kendisine dört ilahî kitaptan biri olan Tevrat gönderilmiştir. Onun Allah ile konuşması, 

asâsı, yed-i beyzâsı, Firavunla mücadelesi, Kızıldeniz‟i yarması, Hızır ile arkadaşlığı şiirlerde en çok ele 

alınan konulardır (İspir, 2017). 

 Mûsí-i 
c
İmrân görüb bu rütbeti 

 İstedi Ģaķ‟dan ola tâ ümmeti (137) 

 

1.10. Hz. Süleymân: 

İsrâiloğulları peygamberlerinden Davut‟un oğludur. Hükümdar peygamberlerden olan Hz. Süley-

man, yeryüzünde pek az insana; hatta peygambere nasip olan olağanüstü bir güce ve saltanata sahip ol-

muş, hayvanların dilini bilme, rüzgârın gücünden yararlanarak çok uzun mesafeleri az bir zamanda al-

ma, insanlara olduğu kadar cinlere de hükmetme gibi mucizeleriyle mümtaz ve kendine has özellikleriy-

le dikkat çeken bir peygamberdir (Tökel; 2000). 
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Divan edebiyatında Hz. Süleyman, taht, yüzük, karınca, Hüdhüd ve Belkıs ile birlikte çokça anılır. 

Sevgilinin dudakları mühüre benzetildiği zaman Hz. Süleyman‟dan bahsedilir. Şair sevgilisine Süley-

manlık yakıştırdığı zaman ise onun ihtişamını kastetmektedir. Karınca aczin; Süleyman ise iktidar ve 

gücün timsâli olarak tezat içinde verilir. Şair övdüğü kişiye Süleyman dediği zaman kendisini karınca 

kadar aciz görür (Pala; 1989). 

 Mûr añlar mı Süleymân ģaşmetin 

 Ķatre fehm eyler mi 
c
Ummân ģaşmetin (242) 

 

 Ģükmidür mühr-i Süleymâní anuñ 

 İns ü cânndur bende-fermânı anuñ (336) 

 

 Oturub bir şeb Süleymân Nebí 

 Söyledüb Belķîs-ı 
c
âlí-meşrebi (523) 

 

 Ĥâke ŝaymazdı Ŝıfâhân mülkini 

 Mûra virürdi Süleymân mülkini (752) 

 

 Bu dili bilmez Süleymân olmayan 

 Ġonce gibi yâ dili ķan šolmayan (809) 

 

 Yâ Süleymân ile Belķîs oldı yâr 

 İtmek içün her nefes seyr-i diyâr (1216) 

 

1.11. Hz. Yûsuf  

Hz. Ya‟kûb‟un on iki oğlundan biri olan Hz. Yûsuf, Hz. Ya‟kûb‟dan sonraki peygamberdir. 

Yûsuf‟un hikâyesi Kur‟ân-ı Kerim başta olmak üzere birçok dinî ve edebî metinde yer alır. Gördüğü rü-

ya, kardeşleri tarafından kuyuya atılması, Mısır‟a götürülüşü, köle olarak satılışı, zindana düşüşü, Mı-

sır‟a aziz oluşu, babasına kavuşması vs. ayrıntılarıyla bu metinlerde mevcuttur (Hoşab, 217). Hz. 

Yûsuf‟un kıssası Kur‟an-ı Kerim‟de Ahsenü‟l kasas (Yûsuf; 12/3) olarak anılır. Hz. Yûsuf, Divan Şii-

ri‟nde adı en çok zikredilen peygamberlerdendir. Eşsiz güzelliğinden dolayı sevgili Hz. Yûsuf‟a benzeti-

lir. Hatta sevgili Yûsuf-ı Sânî‟dir. Hz. Yûsuf‟un adı bazı eserlerde Mâh-ı Kenân diye de zikredilir. Ba-

bası Hz. Ya‟kûb ise Hz. Yûsuf‟un hasretiyle bir kulübeye çekilerek ağladığından bu kulübenin adı Kul-

be-yi Ahzân veya Beytü‟l-Ahzân (Hüzünler evi) olarak geçer (Tökel, 2000).  

 Olmadı Yûsuf Züleyĥâ‟ya çü râm 

 Eyledi ol zülfi câdû mekr ü dâm (861) 

 

 Emr idüb ol ķaŝrı ģalvet eyledi 

 Yûsuf‟ı lušfıyla da�vet eyledi (868) 

 

 Egmeyüb ser Yûsuf anuñ sözine 

 Açmayub nergislerin gül yüzine (873) 

 

 Çünki cây-ı Yûsuf oldı ģabs-gâh 

 Oldı dehr âh-ı Züleyĥâ‟dan siyâh (1142) 
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1.12. Hz. Muhammed (Ahmed, Hâtem, Mustafa, Mahmûd,): 

İslam peygamberi. Nübüvvet zincirinin son halkası, Allah‟ın son elçisi olan Hz. Muhammed, M. 

571 yılında Hicaz‟da dünyaya gelmiştir. Kırk yaşında peygamberlikle görevlendirilmiş 622‟de Mek-

ke‟den Medine‟ye hicret etmiş ve 23 yıllık tebliğ sürecinde nübüvvet vazifesini sürdürmüştür. M. 632 

senesinde 63 yaşındayken Medine‟de vefat eden Hz. Peygamber geride İslâm gibi her yönüyle kâmil, 

köklü medeniyetlerin temelini inşa edecek, dünya üzerinde insanca yaşamayı sağlayacak bir din bırak-

mıştır. Hz. Peygamber eserde; Muhammed, ismiyle geçmemiş, ancak Ahmed, Hâtem, Mustafâ, 

Mahmûd, isimleriyle anılmıştır: 

 

1.12.1. Ahmed: 

Pek çok övülmüş olan. Gramerde üstünlük sıfatı olan bu isim en çok hamd eden anlamındadır. Hz. 

Peygamber'e Cenâbı Hakk'ı çok övüp, ona çok şükrettiği için Ahmet adı Muhammed'den sonra ikinci bir 

özel isim olmuştur. Bu sıfatın ilk defa Hz. Peygamber‟e verildiği, yüce Peygamberin Hz. İsa tarafından 

bu isimle müjdelendiği Kur‟ân-ı Kerîm'de bildirilir, ayrıca Hz. Peygamber muhtelif hadislerinde bu 

isimden söz eder. Na„tlarda çok geçen bu isim aynı zamanda Ahmed-i muhtar, Ahmed-i mürsel gibi ter-

kiplerle de anılmıştır. 

 Lâmi„í ya„ni bulub ġamdan ferâġ 

 Yaķa meh-veş mihr-i Aģmed‟den çerâġ (94) 

 

 Kimdür adın diyem ol sulšân-ı dín 

 Aģmed ü Maĥmûd-ı ģatmü‟l-mürselín (96) 

 

1.12.2. Hâtem: 

Hz. Muhammed; en son peygamberdir. Ondan başka peygamber gelmeyecektir. Risalet ve nübüv-

vet onda mühürlenmiştir. Bu yüzden bir adı da hem mühür, hem de son manalarım taşıyan Hatem'dir. 

 Ĥâtem-i dín gibi ol „âlí-güher 

 Baġrına šañ mı nigín itse ģacer (126) 

 

1.12.3. Mahmûd 

Hz. Peygamberin bu ismi Dâvûd(As.)'a gönderilen Zebûr'da geçmiştir. Dünya ve ahirette övüldüğü, 

kıyamette Livâ-i Hamd'in ve büyük şefaat yetkisi olan makâm-ı Mahmûd‟un sahibi olduğu için bir adı 

da Mahmûd'dur. Na
c
tlarda Mahmûd, genellikle onun hamd kökünden türeyen diğer isimleri olan Ahmed 

ve Muhammed'le birlikte anılır. 

 Kimdür adın diyem ol sulšân-ı dín 

 Aģmed ü Maĥmûd-ı ģatmü‟l-mürselín (96) 

 

1.12.4. Mustafa: 

Hz. Peygamber'in Muhtar, Murtaza ve Mücteba adlarıyla aynı manadaki en meşhur ismi Musta-

fa'dır. Onun insana has kötü huylardan uzak, saf ve tertemiz olduğunu, seçkinliğini belirtir. Na
c
tlarda bu 

isim yüce peygamberin hem insanlar, hem de peygamberler arasındaki en seçkin kişi olduğunu vurgula-

yarak ele alır. 

 Tâ olam ol câm ile šolub ŝafâ 

 Şem„-i cân-efşân-ı bezm-i Muŝšafâ (93) 
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1.13. Kârun:  

Hz. Mûsâ'nın çağdaşı olup zenginliği ve cimriliği ile ünlüdür. Önceleri çok fakir iken Hz. Mûsâ'nın 

aracılığı ile kimya ilmini öğrenerek sınırsız bir servet elde ettiği halde Hz. Mûsâ'nın teklif ettiği öşrü 

vermek istemediğinden, onun bedduası üzerine malları ve serveti ile birlikte yerin dibine batmıştır. Ede-

biyatta zenginliği ve yere batışıyla hatırlanır. Zenginlik ve cimrilik sembolü olarak kullanılır. Karun'un 

hâzinelerine "Genc-i revan" denilirmiş. 

 Geşt idüb bí-ģadd ģazâyin buldılar 

 Mâl-ı Ķârûn-veş defâyin buldılar (1478) 

 

1.14. „İmrân:  

Hz. Mûsâ ile Meryem'in babalarının adıdır. Mûsâ'nın babası olan İmrân'ın Firavun'un hazinedârı 

olduğu rivayet edilmektedir. Kur‟an-ı Kerîm‟deki 3. surenin adı "Al-i imrân (İmran ailesi)"dir. Bu süre-

de, Mûsâ ve İsa peygamberlerden bahsedilmektedir. Buna göre "Al-i „imrân" sözü önce Mûsa-Harun 

sonra da Meryem-İsa yerine kullanılmıştır. 

 Mûsí-i „İmrân görüb bu rütbeti 

 İstedi Ģaķ‟dan ola tâ ümmeti (137) 

 

1.15. Mehdî:  

Hidayete eren, doğru yolu bulan. Kıyamet alâmetlerinden biri. Kıyametin kopmasına yakınilahî 

kanunları yeniden tesis edecek ve bir müddet saltanat sürecektir. İsmi, soyu, doğum yeri, kimliği, hilyesi 

vs. hakkında birbirini tutmayan rivâyetler vardır. Birçok kişi ve şahsiyetleri için makam veya ünvan ola-

rak kullanılır. En kuvvetli inanışa göre Mehdî henüz 14. kat gökte bulunan Hz. İsa'dır. Hz. İsa oradan 

Şam taraflarına inecek ve elinde bir asa ile batıya doğru ilerleyerek, halkı hidayete ulaştıracak ve 

Deccâl'in şerrinden kurtaracaktır. Bu dönemde Hz. İsa İslâm hükümleriyle amel edecektir. 

 Emr ķıl kim itmedin Ķur‟ân „urûc 

 Mehdí-i âĥir-zamân ķılsun ĥurûc (201) 

 

1.16. Nebî:  

Haberci; Allah'ın kendisine bildirdiği hakikatleri insanlara anlatarak onları hak dine çağıran kimse, 

peygamber. Nebîler yalnızca ilahî vahiyleri halka tebliğle görevlidir. Resûller ise kendilerine kitap indi-

rilmiş ve kendisinden önceki dinleri iptal eden peygamberlerdir. Bu manada resûl ve nebî diğer pey-

gamberler için bir ünvan olmamış, ancak peygambere Resûl ve Nebî özel bir hitap olmuştur.  

 Medģ idüb dün gün nebíler serverin 

 İde ģırz-ı cân ĥalâyıķ sözlerin (95) 

 

 Oturub bir şeb Süleymân Nebí 

 Söyledüb Belķîs-ı „âlí-meşrebi (523) 

 

1.17. Şeyh:  

İhtiyar. Tasavvufta bir tekke veya zaviyede reislik edip mürîdleri bulunan kişi, pîr, mürşid. Eskiden 

her sanat erbâbının bir şeyhi olması fütüvvet adabındandı. Sahhaflar, çulhalar, tabaklar şeyhi vs. bunlar-

dandır. Şeyhden sonra gelen kişiye kethüda veya kâhya denirdi. Bunlar genellikle o sanatın en yaşlı kişi-

leri olurdu. 

 Sâķí-i devrân olub çün şeyĥ-i câm 

 İçürem feyżüñ şarâbın câm câm (92) 
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 Šâlib-i ferzend olub bir bü‟l-füżûl 

 Vardı bir şeyĥ öñine göñli melül (432) 

 

 Didi şeyĥâ lušf idüb ķılġıl du„â 

 Bir püser iģsân ide tâ kim Ĥudâ (433) 

 

 Şeyĥ ayıtdı fâriġ ol ey baĥtiyâr 

 Ķıl murâd-ı Ģaķķ‟a teslím iĥtiyâr (435) 

 

 Didi şeyĥâ baña itme demdeme 

 Aç du„â aġzın ki irmez dem deme (438) 

 

 Gördi çünkim şeyĥ olmaz „uķde-ģal 

 Lâ-cerem açub anuñ-çün Ģaķķ‟a el (443) 

 

 Seyl idüb gözden nedâmet ķanını 

 Dutdı ol şeyĥüñ girü dâmânını (462) 

 

 Didi şeyĥâ bir dem olub çâre-sâz 

 Ben esír içün açub dest-i niyâz (463) 

 

 Şeyĥ ayıtdı ben didüm ol gün saña 

 Râyuñı terk idüb uymaduñ bana (467) 

 

1.18. Ye‟cûc: 

Nuh Peygamberin evlatlarından Yâfes soyundan oldukları rivayet edilen iki kabileden ilkinin adı. 

Divan şiirinde bir kötülük ve şer sembolü olarak kullanılmıştır (Tökel, 2000). Me‟cûc ile birlikte, Nuh 

peygamberin oğlu olan Yâfes zürriyetinden iki kabilenin adıdır. Kur‟ân-ı Kerîm'de adı geçen (Kehf.99, 

Enbiya.96) bu iki kabile tefsirlerde hayli değişik tanımlanmıştır. Ancak ortak noktalan dünyayı fesada 

verecekleri, kıyamete dek bütün insanlığa şümûllü birer afet oldukları ve kıyamete yakın zamanda, bu-

lundukları yerden çıkacaklarıdır. Rivayete göre bunlar kısa boylu, kulakları yerde sürünen çirkin yaratık-

lar imiş. Sözleri garip ve anlayışları kıt imiş. Geçtikleri yerde her şeyi yer siler süpürürlermiş. Son asır-

larda müfessirler bu kavimlerin Çinliler olduğunu söylerler. 

 Cân diyârın ģıfţ içün Ye‟cûc-i ġamdan bağlamış 

 Sím ü zerden âhenín ĥoş sedd-i İskender ķadeģ (1279) 

 

2. TARİHÎ-EFSANEVÎ (Destânî-Mitolojik) KİŞİLİKLER 

2.1. Dahhâk:  

İran'ın Pişdâdiyan sülalesinin beşinci şahı. Cemşid tanrılık hevesine kapıldığından Tanrı ona Arap 

olan Dahhâk'i musallat etmiştir. Dahhâk babasını öldürüp tahtına oturduktan sonra Cemşid'e başkaldır-

mış ve onun yerini almıştır. Kaçıp yüz yıl saklanan Cemşid'i buldurup vücûdunu testere ile ikiye biçtirip 

öldüren Dahhâk bin yıl İran'ı yönetmiştir. Zalim Dahhâk'in iki omuzu üstünde kendisine acı veren iki ka-

ra yılan otururmuş. Bu yılanlara her gün iki çocuk beyni getirilerek yedirilirmiş. Sıra demirci Gave‟nin 

18. çocuğuna gelince, demirci deri önlüğünü bayrak gibi kullanarak arkasına topladığı insanlarla ayakla-
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nıp Dahhâk'i tahttan indirip Demâven kuyusuna baş aşağı asarak öldürmüştür. Yerine adaleti ile tanınan 

Feridûn'u geçirmiştir. Dahhâk-i mârî (Yılanlı Dahhâk)de denilen bu kişi zulmüyle meşhurdur. 

 Rivayete göre Dahhâk, Mirsad adlı bir beyin oğludur. Bir gün şeytan iyi bir insan kılığına girerek 

ona telkinde bulunmuş ve babasını öldürtmüştür. Sonuçta şeytan padişah olan Dahhâk‟e bir aşçı olmuş 

ve bir yolunu bulup iki omuzundan öpmüş. Sonra omuzlarından yılanlar çıkmış ve bu yılanları ne kadar 

kestilerse daima yenileri çıkmış. Şeytan bu sefer de doktor kılığına girerek bu yılanların başlarını kes-

mek yerine onlara insan beyni yedirmeyi tavsiye etmiş. Böylece zalim bir hükümdar olan Dahhâk, halk-

tan insanların beyinlerini yemeğe başlamış. 

 Ţulm Nemrûd‟uñ yirin nâr eyledi 

 Gerden-i Daģģâk‟ı pür-mâr eyledi (1814) 

 

2.2. Fazlûn:  

Erran ve Ermeniye'de hüküm sürmüş olan ve aslen kürt olan Benî şeddâdların (951-1174) son hü-

kümdarı ve şair Katran'ın övdüğü zatın adıdır. 

 Eyleyüb Fażlûn-ı deryâ-baĥşı medģ 

 Sözde dürler dizüb itdi yaģşı medģ (756) 

 

 Gördi çün Fażlûn anuñ fażlın tamâm 

 Mâl-ı bí-ģad virüb itdi iģtirâm (757) 

 

2.3. Hâtem:  

Tay kabilesine mensup Arap reislerinden biri olup, cömertliğiyle meşhurdur. İsmi, el açıklığı ve 

cömertliği anlatmak için darb-ı mesel hükmüne geçmiştir. Hz. Peygamber'in gönderilmesinden evvel 

vefat etmiştir. 

 Beźline nisbet anuñ bí-ķâl u ķíl 

 Ma„n pür-imsâk idi Ĥâtem baĥíl (745) 

 

2.4. İsfendiyâr:  

İran‟ın Keyâniyân ailesi hükümdarlarından birinin oğludur. Tahta geçmeyip, Zerdüşt dinini yay-

mak için pek çok savaşlar yapmıştır. İranlılara göre büyük bir kahraman. Yunanlı tarihçilere göre de bü-

yük bir padişahtır. Edebiyatta maddi kudret, kahramanlık ve hükümranlık timsalidir. 

 Bir „aceb rezm eyledi ol Şehr-yâr 

 Görmemişdi Rüstem ü İsfendiyâr (1423) 

 

2.5. İskender: 

Büyük İskender. Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan‟ı zapteden ünlü hükümdar. 

Yâfes soyundandır. Filkos'un oğludur. Asıl adı İskender-i Zülkarneyn‟dir. Hem Peygamber hem padişah 

olmuştur. İskender-i Asgar, İskender-i Yunanî ve İskender-i Rûmî de denir. Kur‟an‟da hayatı hakkında 

(Kehf /83-89) bilgi verilir. Aristo‟ya gelen düşmanı uzakta iken gösteren, hatta güneş ışınlarıyla yakan 

bir ayna yaptırır. Bu aynayı kendi kurduğu İskenderiye şehrine yerleştirir. Ayîne-i İskender, Câm-ı İs-

kender, Mir‟ât-ı İskender adları verilen bu ayna edebiyatta gönüldür, tasavvufta ise masivadan pak olan 

kalptir. İskender, edebiyatta daha çok Ab-ı hayatı araması, Hızır ile olan yakınlığı, yolculukları, ordusu-

nun çokluğu, cihangirliği ile ele alınır. İran hükümdarı Dârû'yı yendiği için, adı çok defa Dârâ ile birlik-

te geçer. (Pala;1989). 
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 Âb-ı rûy-ı dehrdür ĥâk-i deri 

 Şarķ u Ġarb‟uñ oldurur İskender‟i (213) 

 

 Ey Süleymân-ķadr u İskender-cenâb 

 Şehr-yâr-ı kâm-baĥş u kâm-yâb (239) 

 

 Ķıble-i ümmíd-i „âlemdür deri 

 Ķalbidür âyíne-i İskender‟i (790) 

 

 Cân diyârın ģıfţ içün Ye‟cûc-i ġamdan bağlamış 

 Sím ü zerden âhenín ĥoş sedd-i İskender ķadeģ (1279) 

 

2.6. Kanunî Sultan Süleyman:  

(1494-1566). Onuncu Osmanlı sultanı. Yavuz Sultan Selîm'in oğludur. Osmanlı imparatorluğunun 

en kudretli devrinde 46 sene ihtişam ile hüküm sürmüştür. Şehzadeliğinde Manisa valisi idi. Babasının 

ölmesi üzerine 1520 de tahta çıktı. Ona Kanunî denmesi, memleket idare ve teşkilatına ait bir takım ka-

nunlar yaptırmış olmasındandır. Babasından kalan kuvvetli devletin hudutlarını çok genişletmiş, kara ve 

denizde pek çok zafer kazanmıştır. Kendisi bizzat 13 muharebede bulunmuştur. İlmi ve şiiri de korumuş 

devrinde pek çok şair yetiştirmiştir. Ayrıca şair bir padişahtır. Şiirlerinde "Muhibbî" mahlasını kullan-

mıştır. 

 Ey Süleymân-ķadr u İskender-cenâb 

 Şehr-yâr-ı kâm-baĥş u kâm-yâb (239) 

 

 El urub bu ĥoş süĥan bünyâdına 

 Baġla ya„ni Şeh Süleymân adına (321) 

 

2.7. Keyhüsrev: 

İran'ın Keyaniyan sülalesinden olup Keykavus'un torunu ve Siyavuş'un oğludur. Mecazen ulu padi-

şahlar hakkında sıfat olarak kullanılır. 

 Bir neçe hem-zâd u keyĥüsrev-nijâd 

 Mâh-rûlar birle ol rûşen-nihâd (714) 

 

2.8. Kisrâ:  

İran hükümdarlarına verilen lakaptır, ilk defa Nûşirevan için kullanılmıştır. Bu kelimenin büyük 

padişah, padişahlar padişahı anlamlarına gelen "Hüsrev” kelimesinin Arapçalaşmış şekli olduğu hakkın-

da rivayetler vardır. Kisra kelimesi özellikle kasidelerde çok kullanılır. 

 Çün nübüvvet ķaŝrın itdi ser-bülend 

 Buldı šâķ-ı Ķisrâ kesr idüb gezend (116) 

 

2.9. Ma
c
n: 

Ma
c
n İbn-i Zâyid, Hâtem gibi sahavetiyle ve cömertliğiyle meşhur bir Arap reisidir. İsmi, cûd u ke-

remle darb-ı mesel hükmüne geçmiştir.  

 

 Beźline nisbet anuñ bí-ķâl u ķíl 

 Ma
c
n pür-imsâk idi Ĥâtem baĥíl (745) 
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2.10. Nemrûd:  

Bâbil ülkesinin kurucusu sayılan ve Bâbil Kulesi‟ni yaptıran kral. Putları kırdığı için veziri Azer'in 

oğlu Hz. İbrahim'i ateşe attırmıştır. Tanrı Nemrûd'u cezalandırmak için ona bir sivrisinek musallat etmiş-

tir. Burnundan giren sinek beyninde büyümeğe ve dayanılmaz ağrılar vermeğe başlamıştır. Nemrûd bu 

baş ağrısından kurtulmak için etrafı pamuk ile çevrili bir tokmak ile başını yavaş yavaş tokmaklatırmış. 

Bir gün tokmakçı pamuğun içine gürz koyup başına vurmuş ve kafası parçalanarak ölmüştür. Edebiyatta 

Sineğe yenik düşmesi çeşitli şekillerde dile getirilir. Daha çok Hz. İbrahim ile ilişkisi anılır ve sevgilinin 

yanağı, yüzü, aşkı, aşığa çektirdiği acılar için söz konusu edilir. 

 Peşşeye iģsân idüb ĥoršûm-ı píl 

 Leşger-i Nemrûd‟ı eylersin źelíl (1439) 

 

 Ţulm Nemrûd‟uñ yirin nâr eyledi 

 Gerden-i Daģģâk‟ı pür-mâr eyledi (1814) 

 

2.11. Nûşi'r-revân: 

İran'ın Sasâniyân sülalesinden adaletiyle ün salmış bir hükümdardır. M.S. 531 ile 579 yıllan arasın-

da hükümdarlık yapmıştır. Peygamberimiz bu hükümdarın son yıllarında dünyaya gelmiştir. Lakabı 

"Adil" olup adı çok sık kullanılır. Akıllı, tedbirli, dirayetli, kudretli, hayırsever, sanat ve kültüre hizmet 

eden bir padişahmış. Adı Hüsrev‟dir. Nûşirevân kelimesi "Anûşek-revân (ölmez ruhlu)" tamlamasından 

bozulma olup halk tarafından ona verilen bir sıfattır. Kisrâ lakabı da ilk defa ona verilmiştir. Bağdat ya-

kınlarındaki Medâyin'de yaptırmış olduğu geniş ve muhteşem sarayın büyük bir bölümü olan Tâk-ı kisrâ 

veya Eyvân Kisrâ, halkını ve yabancıları kabul edip dinlediği, adaletsizliğe uğrayanlara yardım ettiği 

yerdir. Genişliği, yüksekliği ve uzunluğu ile ünlü olan bu tâk da edebiyatta anılır. 

 Ķaşuñ šâk-ı mu
c
allâdur ŝaçuñ zencír-i 

c
adl ey şâh 

 Yüzüñ dívân-ı a
c
lâdur lebüñ Nüşi‟r-revân anda (660) 

 

2.12. Pervîz:  

Nuşirevân‟ın torunu ve Hürmüz‟ün oğlu olan ünlü İran hükümdârı Husrev‟in lâkabıdır. 

 Şûr-ı Şírín ŝundı çün Ferhâd‟a câm 

 Eyledi Pervíz‟i ġayret telĥ-kâm (1352) 

 

2.13. Rûyinten: 

İran şahlarından İsfendiyar ‟ın oğludur. Keyâniyan sülâlesinden olup Zaloğlu Rüstem ile yaptığı 

savaşlarla ünlüdür. Bu sebepten hemen daima ikisi birlikte anılırlar (Pala, 1989) 

 Olsa Rûyínten 
c
adû-yı bed-serây 

 Dâr ķılsun anı ķahruñ çün derây (340) 

 

2.14. Rüstem: 

Zâl‟ın oğlu diye bilinen, pehlivanlığıyla kaba gücün sembolü olmuştur. Yayı ile sevgilinin kaşına 

müşebbeh olan İran‟ın milli kahramanı Zaloğlu Rüstem, Keykubad zamanında Keyhusrev‟in ölümüne 

kadar cihan pehlivanı yani Emirü‟l Ümera‟dır. İran mitolojisine bir kahraman olarak girmiştir. Genellik-

le babası Zâl ve dedesi Sam ile birlikte zikredilir (Tökel, 2000)."Rüstem-i Dâstân", "Rüstem-i Zâl", 

"Pûr-ı Zâl-i Zer", "Pûr-ı Destân", "Tehemten" gibi sıfatlar hep onundur. Eski şiirimizde kahramanlık, acı 

kuvvet ve yenilmezlik sembolü olarak özellikle kasidelerde anılan Rüstem, Cemşîd soyundan gelen Ne-

riman'ın torunu ve Şam'ın oğlu olan Sicistan ve Seyistan hükümdarı Zâl'in oğludur. Daha delikanlılığın-
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da birçok devleri öldürmüş ve olağanüstü başarılar göstermiştir. M.Ö. 4. asırda Keykâvus zamanında ya-

şadığı sanılmaktadır. Turan hükümdarlarıyla ve Efrasiyâb ile olan savaşları yanında Siyavûş'u öldürmesi 

ve Güştâb'ı esaretten kurtarmasıyla da ünlüdür. Zerdüşt dinine girmemiş olan İsfendiyâr ile savaşmıştır. 

Zâl, saçı, kaşı ve kirpikleri beyaz olarak doğduğu için bu lakabı almıştır. Kelime olarak Zâl, kocakarı 

demektir. Zâl-ı Zer de yine bu beyazlıktan dolayı ona verilen lakaptır. Bu hali uğursuzluk sayan babası 

onu Elburz dağına atmış, Zâl orda Simurg denen kuş tarafından beslenip büyütülmüştür. Dâstân hile 

demektir. Bu nedenle, Rüstem'in adı zülf, kaş, göz, gamze gibi öldürücü ve hilekâr özelliklerle birlikte 

çok kullanılır. 

 Bir 
c
aceb rezm eyledi ol Şehr-yâr 

 Görmemişdi Rüstem ü İsfendiyâr (1423) 

 

2.15. Şîrûye:  

İran hükümdarı Hüsrev-i Pervîz'in oğlu. Hüsrev ü Şîrîn hikavesi'nde babasını öldürdükten sonra 

üvey annesi Şîrîn ile evlenmek istemiştir. Şîrîn‟in öne sürdüğü bütün şartlan kabul etmiştir. 

 Bes çeküb Şírûye zehr-âlûd tíġ 

 Aña ŝundı merg-i câmın bí-diríġ (1354) 

 

2.16. Yavuz Sultan Selim:  

I. Selîm, (1467-1520). Dokuzuncu Osmanlı padişahı, II. Bâyezit‟ın oğlu ve Fatih Sultan Mehmed'in 

torunu. Amasya‟da doğdu. 53 Yaşında iken İstanbul'da öldü. 

 Diyem adın kimdür ol şâh-ı kerim 

 Ĥusrev-i ŝâģib-ķırân Sulšân Selím (208) 

 

 Diyeler devr içre zí-ķadr-i 
c
aţím 

 Lâmi
c
í‟dür dâ

c
í-i Sulšân Selím (244) 

 

 Adınuñ çün oldı 
c
ünvânı Selím 

 Ģaşre dek dutsun Ĥudâ anı selim (342) 

 

2.17. Zâl: 

Şehname kahramanlarından Rüstem‟in babası, Sam‟ın oğlu, Neriman‟ın torunu. Divan şiirinde Zâl, 

genellikle kelime anlamları itibariyle kullanılır ve çeşitli mazmunlara kaynaklık eder. Zâl kelime olarak 

“koca, ihtiyar ve aksakallı manasınadır. Zâl doğduğu zaman saçı, kaşı, kirpikleri bembeyaz olduğu için 

bu adla anılır. Babası Sam, onun bu şekilde doğuşunu uğursuz sayarak götürüp Elburz dağına artırmıştır. 

Zâl‟i burada büyüten Simurg ona Destan (hile) adını verir. Yıllar sonra rüyasında oğlunu gören Sam, 

onu aramağa çıkar ve bir dağın tepesinde Simurg'un yuvasında bulur. Tanınmış bir kahraman olan Zâl, 

Kabil padişahı Rûdâbe ile evlenir ve Rüstem bu kadından doğar. Babasından dolayı Rüstem'e Rüstem-i 

destan veya pûr-i Zâl (Zaloğlu) denir. Divan şairleri de Zâl kelimesiyle daha çok ihtiyar, yaşlı geçgin an-

lamlarını kasdetmişlerdir (Tökel; 2000).  

 Dem ķılub Destân-ı Zâl-ı dehr ile 

 Virdi câm ol mest-i 
c
ışķa zehr ile (1353) 

 

 Açdı 
c
anķâ-yı felek çün bâl-i zer 

 Âşiyân idindi Ķâf‟ı Zâl-ı Zer (1472) 
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3. EDEBÎ KİŞİLİKLER 

3.1. Câmî: 

Nureddîn Abdurrahmân Câmî. Daha ziyade Molla Câmî diye tanınan ünlü Acem şairi. Horasan'ın 

küçük bir kasabası olan Cam‟da 817/1414 yılında doğmuştur. Câm‟da doğduğu için " Câmî " mahlasını 

almıştır. Nakşibendî tarikatının ileri gelenlerindendir. Camî, yalnız zamanındaki şâirlerin büyüklerinden 

olmayıp din ve tasavvuf bilgilerinde de eşsiz olup büyük bir şöhret kazanmıştır. Sultan Hüseyin Baykara 

ve Ali Şir Nevayî ile medrese öğrenciliğinden başlayan yakın dostlukları vardı. Fatih Sultan Mehmed'in 

daveti üzerine Konya‟ya kadar gelmiş fakat o sırada Fatih ölünce memleketine geri dönmüştür. Üç di-

vanda topladığı şiirleri ve mesnevileriyle Türk şairleri üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Nizamî‟nin 

Hamsesi'ne nazire olarak yazdığı 7 romantik ve didaktik mesneviden oluşan "Heft Evreng"inden başka 

Nakşibendî şeyhlerinin hayatlarını anlattığı "Nefahâtü'l-Üns” ve "Baharistân" en tanınmış eserleridir. 

Bunların dışında tefsir, hadis, velilerin hal tercümeleri, tasavvuf, Arap diline ait sarf ve nahiv aruz ve 

kafiye, müzik, muamma vs. çeşitli bilgilere dair birçok kitap ve risaleler yazmıştır. 898/1492'de Herat'da 

hayata gözlerini yummuştur. 

 Nâgehan Câmí‟den irdi bir ķadeģ 

 Nûş idüb šoldı dil ü cânum ferağ (293) 

 

3.2. İmrü'l-kays: 

Cahiliyet devri Arap şairi: 530 yılında Ankara civarında öldü. Arap şiirinin kurucusu ve başarılı şa-

iri idi. Kendinden sonraki Arap, İran ve Türk divan şiirini etkiledi. Uzun zaman İslam edebiyatının ör-

nek şairi oldu. Arap şiirine tabiat duygusunu sokan odur.  

Muallakatü'l-Seba (Yedi askı) adıyla Ka
c
be duvarına asılan şiirlerden birisi onundur. 

 Šarģ iderdi bü‟l-fevâris üzre at 

 İmriü‟l-ķays‟ı ķılurdı sözde mât (672) 

 

3.3. Katrân:  

Tahminen hicretin 465. yılında ölmüş olan Tebrizli Ebu Mansur Katran, Azerbaycan‟da Selçuko-

ğulları devrinin en meşhur şairlerinden olup Fazlun gibi birçok Azerbaycan emirlerini öğmüştür. Kaside-

lerinin birinde H.434 de Tebriz'de vuku bulmuş müthiş bir zelzeleyi heyecanlı bir surette anlatmaktadır. 

Nasır Husrev meşhur seyahatnamesinde Tebriz‟de Katran'la görüştüğünü ve Katran'ın kendisine Mencik 

Divanı'ndan anlamadığı bazı parçalan sorduğunu ve Farsçayı iyi bilmediği halde güzel şiir söylediğini 

yazmaktadır. 

 Nevk-i kilkinden ki Ķašrân-ı belíġ 

 Yaġdırurdı ķašre-i ģikmet çü míġ (755) 

 

 Şol ķadar taż
c
íf idüb virdi ŝıla 

 Geldi tâ Ķašrân‟a ża
c
f-ı ģavŝala (760) 

 

4. SANATKÂR KİŞİLİKLER: 

4.1. Yâkût:  

Yâkût el-Musta
c
sım. Meşhur Arap hattat. Son Abbasi halifesi Musta

c
sım'ın saray hattatı. Mus-

ta
c
sım'ın kölesi olduğu İçin ünvanı ona mensuptur. İslam yazısına güzellik kazandıran, onu belirli kural-

lara bağlamaya çalışan güçlü ve büyük bir ustaydı. O'nun üslubuna "Yakut tarzı" denilmiştir. Yakut 

"aklâm-ı sitte" denilen muhakkak reyhanî, sülüs, nesih, tevki ve rika adlı yazıların anatomi ve fizyoloji-

sine döneminde güzellik kazandırmış ve ortaya koyduğu estetik ölçüler 150 yıl boyunca etkisini sürdür-
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müştür. Bin kadar Kur‟ân yazmıştır ki birkaçı İstanbul'un muhtelif kütüphanelerindedir. 1261'de Bağ-

dat'da ölmüştür. 

 Seyr iden bir laģţa resm-i yâsını 

 Ĥašš-ı Yâķût‟uñ ķılurdı yasını (690) 

 

5. BİLGİN KİŞİLİKLER:  

5.1. Aristo: 

Ünlü Yunan filozofu (M.Ö. 384-322). Klasik felsefenin kurucularındandır. Melikü'l-hükemâ laka-

bını almıştır. Milattan 384 yıl önce Makedonya'nın Eskajire şehrinde doğmuştur. Eflatun'un kurmuş ol-

duğu "Akademia"da 20 yıl süreyle ona asistanlık yapmış ve zamanın bütün ilimlerini tahsil etmiştir. 

Sonra da 12 yıl bütün Yunanistan'ı dolaşarak ders vermiştir. Edebiyat ve dil ile yakından ilgilenen Aris-

to, Aristoteles veya Aristetalis adları ile de bilinir. Edebiyatta ilim, akıl, isabetli görüşe sahip olma, man-

tık ve hizmet sembolü olarak karşımıza çıkan Aristo, bazı İskendernâmelerin de asıl kahramanları ara-

sında yer alır. Özellikle kasidelerde övülen kişiyi Aristo'ya benzeterek veya onu vesile ederek övünmek 

gelenek olmuştur. 

 Yüz Felâšûn güft ü gûyuñ vird ide 

 Biñ Arisšo‟yı demüñ şakird ide (1082) 

 

5.2. Eflâtun (Felâtun): 

Aristo'nun hocası olan meşhur Yunanlı filozof. Milattan 430 sene önce Ekine adasında doğdu. Asıl 

ismi "Aristoklis"tir. Geniş omuzlu manasına "Platon" denildi. Sokrat'tan öğrenim gören Eflatun, Mı-

sır'da okumuş ve Yunanistan'a dönerek Atina'da Akademia'yı kurmuştur. Bir hayli müddet seyahat, talim 

ve teklif ile meşgul olarak milattan 347 sene önce öldü. Edebiyatta akıl, hikmet ve isabetli görüş timsali 

olarak söz konusu edilir. 

 Yüz Felâšûn güft ü gûyuñ vird ide 

 Biñ Arisšo‟yı demüñ şakird ide (82) 

 

5.3. İbn-i Sinâ (Bû Alî, Ebû Alî):  

Meşhur Türk tabip, filozof ve âlimi olup, Şark edebiyatında ilim ve '
c
irfanın, hikmet ve felsefenin 

timsalidir. İslam âleminin Aristo ve Bokrat'ı eş'arımızda onlara tercihen zikrolunmuştur. Müslüman 

âlimleri arasında "Şeyh" lâkabıyla ve ortaçağlardan beri Avrupacada "Avicenne" diye meşhurdur. Vefa-

tı; h. 427-m.l035 yılındadır. "Kanun" adlı tıbba, "Şifa" adlı hikmet ve felsefeye dair eserleri meşhurdur. 

Şiirlerimizde Ebû Alî Sinâ‟nın kısaltılmış şekli olan "Bû Ali" kullanılmıştır. 

 Gerçi kim bu nükteyi evvel beli 

 Ehl-i 
c
irfân źikrin idüb Bû 

c
Alí (297) 

 

 Tíġ-i ķašı
c
-veş sözi bürhân idi 

 Bû 
c
Alí yanında ebced-ĥˇân idi (674) 

 

 İbn-i Sínâ‟sın bugün ey bü„l-vefâ 

 Pür-İşârât‟uñda Ķanûn-ı Şifâ (1083) 

 

5.4. İmâm Mâlik:  

Ebu Abdullah Mâlik İbnu Enes İbn-i Mâlik el-Asbahî. Dârü'l-Hicre denen Medine'nin imamıdır. 95 

Yılında doğdu, 179 yılında Medine'de vefat etti. Öldüğü zaman 84 yaşında idi. O, fikıh ve hadiste Hicaz 
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Bölgesi'nin ve hatta bütün imamların imamı idi. İmam Şâfî gibi bir zatın onun ashâbından biri olması, 

şeref olarak ona kâfidir. İlmi; İbn-i Şihâbi‟z-Zührî ve Yahya İbn-i Sa‟id el-Ensar, Nâfî Mevlâ İbn-i 

Ömer ve başkalarından almıştır. Kendisinden ilim alanlar ise sayılamayacak kadar çoktur. 

 Ŝordı Mâlik‟den biri kim ey imâm 

 Saña rûşendür ķamu ģill ü ģarâm (409) 

 

 Didi Mâlik gerçi mâhí ķısmıdur 

 Lík anuñ çünki ĥınzír ismidür (413) 

 

SONUÇ  

Bir mazmun edebiyatı olarak da tanımlayabileceğimiz Klasik Türk Edebiyatı işlediği konular ve 

beslendiği kaynaklar açısından oldukça zengindir. Arap, Fars ve Türk medeniyetlerinin dil ve kültür 

birikimini ve zevkini kendi potasında eritebilmiştir. Klasik Türk Şiiri‟nde meramın anlatılması ve his-

siyatın muhataba aksettirilmesi konusunda mefhumların somutlaştırılmış en belirgin örnekleri farklı 

hususiyetleriyle kendilerine edebi eserlerde yer bulmuş tip ve kişiliklerdir. Tarihî, mitolojik, dinî, ef-

sanevî vb. edebî hüviyeti olan bu kişilikler edebiyat geleneği içinde çokça zikredilmiştir. Tipler ve ki-

şilikler konusunun, toplumun genel yapısı içerisinde ele alınıp incelenmesi sonucunda, özellikle edebi 

eserlere yansımış biçimiyle edebiyatta yeni açılımlara kaynaklık ettiğini görmekteyiz.  

Tip belirgin davranışları temsil eder. Eserde ele alınan tipler, edebi eserlerin oluşumunda döne-

min edebi anlayışına ışık tutmaktadır. Kişilik, basmakalıp davranışları değil değişen davranışları ser-

giler. Eserde ele alınan kişilikler dönemin sosyal yaşantısı içerisinde özellikle dini yaşamın şekillen-

mesinde önemli bir yere sahiptir. Toplum hayatında ve insanlarda değişen davranışların denetimi işle-

nen kişilikler etrafında gösterilmeye çalışılmıştır. Hedeflenen insan yapısı bu kişiliklerle paralel olma-

lı, kişi kendini bu amaca göre yönlendirmelidir. Konunun anlatımı ve içeriğine uygun olarak örnekle-

melerle ele alınan kişiliklerin özellikle anlatımı kuvvetlendirme, anlatıma güç katma, inandırıcılığı ar-

tırma gibi nedenlerle edebi eserlere pozitif katkı sağladığını söylemek mümkündür. Tasavvufi, dini, 

tarihi bir konu işlenirken o konunun önemini etkili bir şekilde okuyucuya aktarmada tanık gösterilen 

kişi ile bağlantılı olarak anlatılması şiire yardımcı olarak anlatımın gücünü ve inandırıcılığını artırmış-

tır. Her tip ve kişilik konunun akışı içerisinde ele alınmış ve şiirin anlamına güç katmıştır. Edebiyat 

sahasındaki bu yaygın kullanımın içeriğinde çokça yer verildiği örneklerden olan Salâmân u Absâl 

hacmiyle kıyaslandığında tip ve kişilik açısından şaşırtıcı oranda zengin bir eserdir. 

Edebî çevrelerde telif eserlerinden çok, yaptığı çevirilerle tanınan Lâmi‟î, şöhretini Yavuz Sultan 

Selim devrinde yapmaya başlamış, özellikle Kanunî Sultan Süleyman devrinde padişahın ve devletin 

ileri gelenlerinin teşvikiyle sayıları 30‟u bulan çevirilerini meydana getirmiştir. Çok çeşitli mevzuları 

ihtiva eden bu eserleri tercüme ederken bunları aynen aktarmamış hemen hepsine ilavelerde bulun-

muştur. Çevrilen bu eserlerin belli bir bölümü Molla Câmî‟nin eserlerinden meydana geldiği için dev-

rinde Câmî-i Rûm ünvanıyla anılmıştır.  

Çalışmamız XVI. yüzyılın büyük şairlerinden Lâmi‟î Çelebi‟nin Molla Câmî‟den çevirerek ede-

biyatımıza kazandırdığı Salâmân u Absâl adlı eserinin tanıtılmasına vesile olması, sayıları kısıtlı olan 

tip ve kişilik endeksli yeni araştırmalara katkı sağlaması maksadıyla kaleme alınmıştır. Edebiyat ca-

miasında etraflıca tanıtılması hâlinde Lâmi‟î Çelebi‟nin Salamân u Absâl‟ı ve diğer eserlerinin birçok 

kıymetli çalışmaya ufuk açacağı kanaatindeyiz. 
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BÂKÎ DİVANI‟NDA SULTAN III. MURAD PORTRESĠ 
Osman Kufacı

*
 

 

GiriĢ  

I. Sultan Murad‟ın (ö. 1595) Hayatı, Edebi ġahsiyeti, Eserleri 

1. Hayatı 

4 Temmuz 1546‟da Manisa‟nın Bozdağ yaylasında dünyaya geldi. O sırada, babası II. Selim 

(1566-1574) Saruhan sancak beyi olarak Manisa‟da bulunmaktaydı. Annesi, Venedik asıllı Nurbânû 

Sultan‟dır. İlk eğitim ve öğretimini Manisa sarayında gördü. En son Mart 1962‟de tayin edildiği Saru-

han sancak beyliğinde padişah oluncaya kadar 12 yıl sancak beyliği yaptı.  

22 Aralık 1574‟te II. Selim‟in vefatı ve III. Murad‟ın cülûsu ilan edilip biat töreni tertip edildi. 

Sınır karışıklıkları ve ihlalleri İran‟ın barışı ihlal etmesi olarak değerlendirildi. II. İsmail‟in ölümü 

üzerine daha da karmaşık bir hâl alan İran‟ın durumundan yararlanma gayreti de bu duruma eklenince 

bir savaşa karar verildi. 1578‟de başlayan bu uzun ve yıpratıcı savaş; Şah Abbas‟ın, Haydar Mirza‟yı 

kalabalık bir elçi grubuyla 18 Ocak 1590 tarihinde İstanbul‟a yollaması ve fethedilen yerlerin Osman-

lılarda kalması şartıyla neticelenmiş oldu. 

III. Murad dönemine Osmanlı-Safevî mücadelesi damgasını vurmuştur. Bununla birlikte padi-

şahlığı süresince bilhassa merkeze uzak sınırlarında ve Akdeniz‟de yeni gelişmeler de yaşandı. Özbek 

Hanı Abdullah Han ile daha Safevîlerle yapılan savaşların başlangıcında bir münasebet sağlandı. Sıkı 

bir diplomatik temasta bulunuldu. Bu dönemde Osmanlı siyasetinin ağırlık noktalarından biri Lehistan 

idi. III. Murad döneminde bilhassa İngiltere ile olan ilişkilerde büyük bir gelişme yaşandı. İki devlet 

arasında İspanya‟ya karşı ortak bir harekât planlandı. 1578‟de Kasrü‟l-kebîr‟de Osmanlı-Fas müşterek 

kuvvetleri papalık, Fransa ve İspanya‟nın iştirakiyle hazırlanan orduyu hezimete uğrattı ve Portekiz 

kralı bu savaşta hayatını kaybetti. Bu durum Osmanlının Fas üzerindeki etkisini arttırdı.  

Osmanlılar III. Murad döneminde ikinci büyük cepheyi batıda Habsburglar‟a karşı açtı. Batı tarih 

literatüründe bu savaşlar “Onbeş yıl Savaşları” ya da “Uzun Savaşlar” olarak adlandırıldı. 20 Haziran 

1593 tarihinde Bosna kuvvetleri Kulpa bozgunu yaşadı. Bunun üzerine III. Murad Avusturya‟ya karşı 

savaş ilan etti. Ocak 1595 tarihinde Eflak ordusu İbrâil Kalesini yakıp Silistre‟ye kadar uzandı. Tam 

da bu sıralarda 17 Ocak 1595 yılında III. Murad vefat etti. Ayasofya haziresine defnedildi. 

Kaynaklardaki bilgilere göre; orta boylu, kumral, ata iyi binen ve iyi silah kullanan bir şahsiyet 

idi. Cömert bir kişiliğe sahipti. Zevke düşkün olup musiki ve raksı sevdiği bilinmektedir. III. Murad 

dünya tarihiyle ilgili tercümeler yaptırmıştır. Kitap okumaktan hoşlanan III. Murad, bilhassa tarih ki-

taplarıyla ilgilenmiştir. Bunlara ilaveten astronomiye ilgi duymuştur. Rasathanenin yapımında katkıda 

bulunmuştur. Âlimlerle bulunmaktan memnuniyet duymuştur. Sebatsız bir karakteri bulunması ve içe-

risinde yaşadığı tereddütler devlet işlerine alakasız insanların karışmasına yol açmıştır. III. Murad son 

döneminde bu kişileri saraydan uzaklaştırmıştır. Devrin kaynaklarında III. Murad‟ın kendini saraya 

kapatması ve cuma selamlıklarına bile uzun zaman çıkmaması tenkit edilmiştir.
582

 

 

2. Edebi ġahsiyeti 

Üçüncü Murad, şiirlerinde Muradî mahlasını kullanmıştır. Fakat bazen mahlasını “Murad” olarak 

da tahallüs etmiştir. Sultan Murad, şiirlerini diğer Osmanlı Sultanları gibi sade ve basit bir dille söy-

lemiştir. Şiirlerinde Arapça ve Farsça terkiplere oldukça az rastlanmaktadır. Tasannua merakı yoktur. 

                                                           
* Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, El-mek: osmankufa-

ci@hotmail.com. 
582 Sultan III. Murad’ın hayatının yazımında Kütükoğlu, Bekir (2006). ‚Murad III‛, DİA, 2006, C. 31, İstanbul: Türkiye Diya-

net Vakfı, s.172-176’dan yararlanılmıştır.  
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Âdeta konuşur gibi bir şiir yazma lisanına sahiptir. Gibb, Üçüncü Murad‟ın şiirlerinin hemen hepsinin 

tasavvufi karakter taşıdığını, hatta bazı şiirlerinin münzevi olduğunu ve divandaki şiirlerin şiir sanatı 

bakımından fazla değeri olmadığını söylemektedir (Gibb, E.J.W.1904). Hammer ve Türk müellifler 

onun şiirlerinin; sufiyane, muhakkikane, muvahhidane ve mutazarrıane olarak kabul etmişlerdir. Ali 

Emiri, Üçüncü Murad‟ın eserlerinde kâinatın hakikat sırlarını ifade ettiğini ve Cenab-ı Hakk‟ı zikret-

tiğini ifade etmektedir. Onun şiirleri, umumiyetle tasavvuf vadisinde olup vahdet-i vücudu terennüm 

eder mahiyetteki güzel ve zarif sözlerdir. Hasan Çelebi de onun şiirlerini güzel bulmuştur. Muradî‟nin 

şiirleri dini olmakla beraber, bunların içlerinde böyle olmayanları da vardır. Fakat bunlarda dahi ta-

savvuf kokusu sezilmektedir. Onun şiirlerinden çoğu âşıkanedir. Muradî, birçok şiirinde kendisini 

mürşid mevkiinde görmektedir. Sultan Murad‟ın çok güzel tarih mısra ve beyitleri vardır. Sultan 

Üçüncü Murad, bazı yerler ve hadiseler için tarih düşürmüştür. Ancak bunlar divanda yoktur (Kırkkı-

lıç, 2015: 44-54). 

 

3. Eserleri 

Üçüncü Murad şiir vadisinde Osmanlı hanedanı içinde Kanuni Sultan Süleyman‟dan sonra en 

çok eser veren kişidir, Muhibbi (Kanuni) Divanı‟nın hacmi Muradî Divanı‟nın iki misline yaklaşmak-

tadır. Ancak Kanuni‟nin hükümdarlık süresi de Üçünü Murad‟a göre iki misli daha uzundur. Bazı 

kaynaklarda Muradî‟nin Arapça ve Farsça divanlarından ve tasavvuf vadisinde yazılmış iki eserinden 

bahsedilmektedir. Bunları dikkate aldığımızda Sultan Üçüncü Murad Osmanlı hanedanı içinde İkinci 

Beyazid‟in oğlu Şehzade Korkud‟dan sonra en çok ilmî eser veren kişidir. Kaynaklar, Muradî‟nin 

Türkçe Divanı‟ndan başka Arapça ve Farsça Divan‟ının olduğunu da haber verirler. Ancak bu eserler 

bugün için elimizde değildir (Kırkkılıç, 2015: 58-59). 

 

3.1. Divan 

Hemen hemen gazellerden mürekkep olan Muradî‟nin Divan‟ı, hacimli bir eserdir. Eserde 1565 

gazel, 1 muhammes, 48 mesnevi, 38 kıt‟a ve 47 müfret vardır. Divan‟da 5 Gazel Arapça; 8 gazel, 2 

mesnevi, 2 nazım, 1 kıta da farsça yazılmıştır. Bunların yanı sıra eserde Arapça-Türkçe olarak 81 mü-

lemma gazel, 4 mülemma mesnevi, 1 nazım, Arapça-Farsça-Türkçe olarak da 1 gazel; Arapça-Farsça 

olarak da 1 gazel yer almaktadır. Türkçe-Farsça manzume yoktur. Divandaki gazellerin çokluğundan 

dolayı Muradî için “Bir gazel şairidir” denilebilir. (Kırkkılıç, 2015: 60-61). 

 

3.2. Esernâme  

Sultan Üçüncü Murad‟ın bilinen ikinci eseridir. Ancak araştırmalarda bu esere rastlanmadı. 

Esernâme Şeyh Şemsettin Sivasî tarafından şerh edilmiştir. (Kırkkılıç, 2015: 63). 

 

3.3. Fütühatü‟s-sıyam 

Züht ve salah vadisinde tasavvufi bir eserdir. Kâtip Çelebi bu eser için “Ehli yanında makbul 

eserdir” demektedir. (Kâtip Çelebi, 1287, 45). Bu esere rastlanmamıştır (Kırkkılıç, 2015: 63). 

 

3.4. Kitâbü‟l-Menâmat: Kitâbü‟l-Menâmat, Sultan III. Murad‟ın şeyhi Şüca Dede‟ye yazdığı 

düşünülen rüya mektuplarının toplandığı eserin adıdır. Bu eser Özgen Felek tarafından hazırlanmış, 

2014 yılında Tarih Vakfı Yurt Yayınlarından “Kitâbü‟l-Menâmât, Sultan III. Murad‟ın Rüya Mektup-

ları” adıyla çıkmıştır. Metin Şeyh Şüca Dede‟nin vefatından dört sene sonra - ve Sultan Murad‟ın 

ölümünden yaklaşık üç sene önce - 1001/1592 senesinde, Sultan‟ın atlarıyla ilgilenen Mirahur Nuh 

Ağa tarafından tamamlanmıştır. Sultan Murad‟ın Şüca Dede‟ye gönderdiği iddia edilen bu rüya mek-

tuplarında nakledilen rüyaların gerçekten sultana ait olup olmadığının tespitinin en azından şu ân için 

mümkün olmadığını düşünen Felek “Nuh Ağa‟nın, bu mektupları Sultan‟ın emri üzerine derlediğine 

dair elimizde kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Sultan‟ın kullarından birinin ondan habersiz ve izin-

siz onun şahsi mektuplarını bir araya getirmeye cesaret edebileceğini düşünmek de zordur.” der (Fe-
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lek, 2014: 15-16). Eserin hazırlayıcısına göre, Kitâbü‟l-Menâmât, Sultan Murad için hazırlanmış 

menkabevî bir eser hüviyetindedir. Metin boyunca vâkı„alar, ilhâmlar, nidâ ve hitâplar yoluyla Sultan 

III. Murad bir velî-sultan olarak tasvir edilirken, mektup yazma farklı bir işlev yüklenir. Eser, gizemli 

bir rüya ile mütevazı bir derviş olarak seyr ü sülûka giren Sultan Murad‟ın değişim ve gelişimini aşa-

ma aşama gösterir (Felek, 2014: 39). 

Tezkirelerde ve bazı eserlerde gördüğümüz bir kısım şiirleri divanda yoktur. Bundan da anlaşıl-

maktadır ki onun bütün şiirleri divanına derç olunmamıştır. Bunlar arasında Ruhî‟nin ve Bâkî‟nin 

tahmis ettiği gazelleri ile Bâkî‟nin Muradî‟ye nazire beyitleri de vardır. (Kırkkılıç, 2015: 56). Şair 

Murâdî, Bâkî ve Nev´î‟ye nazireler kaleme almıştır. Öte yandan Bâkî ve Nev´î‟nin de sultana nazire-

leri bulunmaktadır (Aydemir, 2013: 91-96). 

Bu çalışmada birbirlerine nazireler kaleme alan iki şairden Bâkî‟nin eserinde Sultan III. Murad‟ı 

ne şekilde tasvir ettiğini şiirlerinden hareketle; Hükümdar Olarak III. Murad, Asker ve Savaşçı Olarak 

III. Murad, Mitolojik Unsurlar ve Efsanevî Şahsiyetler İle III. Murad, Tarihi Bakış Açısıyla III. Mu-

rad, Dini Unsurlarla Sultan III. Murad, III. Murad‟ın Adaleti, III. Murad‟ın Cömertliği, İlgili Beyit-

lerde III. Murad için İstenenler ve Ona Dua başlıkları bağlamında ele aldık. 

 

II. Bâkî Divanı‟nda Sultan III. Murad 

Bâkî Divanı‟nda
583

 Sultan III. Murad adına 3 kaside, 1 terciibent ve 7 gazele rastlanır. Sultan III. 

Murad övgüsünde kaleme alınan ilk kaside Divan‟da 6. kaside olarak kayıtlıdır ve “Der-medh-i Sultân 

Murâd Hân „aleyhi‟r-rahmetü ve‟l-gufrân berây-ı tehniye-i kudûm-ı ciger-gûşe-i Şâh-ı „Acem” başlı-

ğını taşımaktadır. Eserde “Bahâriyye der-medh-i Sultân Murâd Hân „aleyhi‟r-rahmeti ve‟l-gufrân” 

başlığını taşıyan 7. kaside bir bahariye olup Sultan III. Murad övgüsündedir. Başlığı bulunmayan 8. 

kaside yine Sultan III. Murad övgüsünde kaleme alınmıştır. 3. musammat olarak kayıtlı olan terciibent 

“Tercî„-bend berây-ı cülûs-ı Sultân Murâd Hân bin Selîm Hân” başlığını taşır ve bir cülûsiyedir. 65, 

77, 78, 216, 403, 408 ve 546 numaralı gazeller Sultan Murad için yazılmıştır.  

 

 Tablo: III. Murad‟ın Yer Aldığı Şiirlerin Şekil Tablosu 

 NAZIM ġEKLĠ BEYĠT SAYISI DİVAN‟DAKĠ ġĠĠR NUMARASI 

1 Kaside 23 6. Kaside 

2 Kaside 31 7. Kaside 

3 Kaside 15 8. Kaside 

4 Terciibent 5 bent (40 beyit) 3. Musammat 

5 Gazel 6 beyit 65. Gazel 

6 Gazel 10 beyit 77. Gazel 

7 Gazel 7 beyit 78. Gazel 

8 Gazel 8 beyit 216. Gazel 

9 Gazel 9 beyit 403. Gazel 

10 Gazel 9 beyit 408. Gazel 

11 Gazel 9 beyit 546. Gazel 

 

Bâkî Divanı‟nda III. Murad ile ilgili hususları sekiz başlık altında ele aldık: 

1. Hükümdar Olarak III. Murad 

Bâkî Divanı‟nda, Sultan III. Murad‟ın hükümdarlığı “şeh, şâh, şâh-ı cihân, şehenşâh, pâdişâh, 

husrev, sultân, sâhib-kırân, hân, âfitâb, mâh” gibi kelimelerle ifade edilmiştir. 

                                                           
583 Makalede Sabahattin Küçük’ün Bâkî Dîvânı (TDK Yay. Ankara 1994) adlı eserden yararlanılmıştır. Bu sebeple şiir numa-

raları bu çalışma esas alınarak verilmiştir. Kısaltmalar: ö. (Ölüm tarihi), Yay. (yayın(lar)ı), G. (Gazel), K. (Kasîde), Mus. 

(Musammat). Makaleye alınan şiirlerin künyesi; nazım şeklinin kısaltması, nazım şeklinin divandaki numarası/beyit 

numarası şeklinde gösterilmiştir. Örneğin, G 546/3 ibaresi, Bâkî Divanı 546. gazelin 3. beytini ifade etmektedir. 
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Aşağıdaki beyitte III. Murad‟ın; felek rütbeli, soy olarak şehzade ve padişah ve Osmanlı Hanı 

olduğu vurgulanmaktadır: 

 ġehenĢâh-ı felek-mesned Ģeh ü Ģeh-zâde ced-ber-ced  

 Murâd ibni Selîm ibni Süleymân Hân-ı ´Osmânî (G. 546/3) 

“Felek rütbeli padişahlar padişahı ve soy olarak şehzade ve padişahtır. Süleyman 

oğlu Selim oğlu Murat Osmanlı Hanıdır.” 

  

Bâkî, III. Murad‟ın büyük bir hükümdar konumunda olduğuna vurgu yapmak için padişahların, 

şehzadelerin onun dergâhına misafir olarak geldiğini belirtmektedir: 

 „Âleme çekdi simât-ı ni„met-i bî-minnetin  

 ġâhlar Ģeh-zâdeler dergâhına mihmân gelür (K. 6/12) 

 

Yine III. Murad‟ın hükümdarlık erkine atıfta bulunulan beyitte; onun deniz ve karaların padişahı 

olduğu, insaflı ve her zaman üstünlük kazanan (sâhib-kırân) bir padişah olduğu, yüksek görüşlü padi-

şahların padişahı olduğu dile getirilmektedir: 

 Sultân Murâd-ı tâcver fermân-revâ-yı bahr u ber  

 Sâhib-kırân-ı dâd-ger ĢâhenĢeh-i „âlî-nazar (G. 78/6) 

“Deniz ve karaların padişahı sultan Murat! İnsaflı yüce padişah, yüksek görüşlü pa-

dişahlar padişahı!” 

 

Dünyanın padişahı anlamına gelen ve Divan‟da III. Murad‟ı nitelemek için iki yerde geçen “şâh-ı 

cihân” tamlaması III. Murad‟ın hükümdarlık kudretini mübalağa yoluyla anlatmaktadır: 

 Anlar itdi Hâkden eflâke gerçi ser-firâz  

 Menzilin Ģâh-ı cihân eyvân-ı Keyvân eyledi (K. 7/25) 

“Onlar (o lütuflar Bâkî‟nin) başını topraktan göklere erdirdiyse de cihan padişahı 

(III. Murat, Bâkî‟nin) konağını Zühal köşkü eyledi.” 

 

III. Murat, “şâhenşâh-ı „âlî-şân” yani “şan ve şerefi yüce olan padişahlar padişahı” olarak vasıf-

landırılmıştır: 

 Cânuma cânlar katar gelse peyâm-ı vasl-ı yâr  

 San nesîm-i lutf-ı ĢâhenĢâh-ı „âlî-Ģân gelür (K. 6/9)  

“Sevgiliye kavuşma haberi gelse canıma canlar katar. Sanki şan ve şerefi yüce olan 

padişahlar padişahının lütfunun nesimi gelir.”  

 

Sultan III. Murad‟ın dergâhına, padişahlar ve dervişler gelmektedir. Bu dergâhı, kutsallığı ve in-

sanları toplayıcı niteliğinden ötürü Kâbe‟ye benzeten Bâkî onu, kâinatın ikbalinin kıblesi olarak görür: 

 Hân Murâd ol kâ‟inâtun kıble-i ikbâli kim  

 Ka´be-i dergâhına Ģâhân u dervîĢân gelür (K. 6/10) 

“Kâinatın ikbalinin kıblesi Han Murad‟ın dergâhı Kâbe‟sine padişahlar ve dervişler 

gelir.“  

 

Sultan III. Murad‟ın tahta çıkışı için terciibent kaleme alan Bâkî, onu, adaleti yayan, adil ve mu-

zaffer olarak nitelendirir:  

 ġâd olun kim PâdiĢâh-ı dâd-güsterdür gelen  

 Husrev-i ´âdil ĢehenĢâh-ı muzafferdür gelen (Mus. 3/4/1)  

“Mutlu olun ki gelen adaleti yayan padişahtır. Gelen adil padişah ve muzaffer padi-

şahlar padişahıdır.” 

 

Şairimiz; hükümdarlığın Allah tarafından verilmesini anlatan “kut” inancı bağlamında aşağıdaki 

beytin kompozisyonunu oluşturur. III. Murad‟ı padişahlar padişahı yapan Allah, Bâkî kulunu da şair-

ler zümresine beylerbeyi eylemiştir: 
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 Husrevâ sen serveri ol Ģâh-ı Ģâhân eyleyen  

 Ben kulun erbâb-ı tab´a mîr-i mîrân eyledi (K. 7/27) 

“Ey padişah! Sen hükümdarı padişahlar padişahı eyleyen ben kulunu şairler zümresine 

beylerbeyi eyledi.” 

 

Aşağıdaki beyitte III. Murad “cihanın genç bahtlı padişahı” olarak görülmektedir. Aynı zamanda 

“kut” inancına işaret edilmektedir: 

 Nevbet ol ġâh-ı cevân-baht-ı cihânundur diyü  

 Çaldılar eflâkdan kûs-ı beĢâret subh-dem (Mus. 3/1/6)  

“Şimdi sıra cihanın genç bahtlı padişahınındır diye sabahleyin gökyüzünden müjde 

davulu çaldılar.” 

 

O, Osmanlı hanedanının seçkinidir: 

 Bâkî cemâl-i Ģâha nigâh eyle aç gözün  

 ÇeĢm ü çerâg-ı dûde-i „Osmâniyânı gör (G. 77/8)  

“Ey Bâkî! Gözünü aç da padişahın yüzüne bak. Osmanlı hanedanının seçkinini gör.” 

 

Onun devleti döneminde zamanın mihnetinden kimse sıkıntı görmemektedir: 

 Devletinde mihnet-i devrândan ey Bâkî ne gam  

 Hamdü li‟llâh PâdiĢâh-ı bende-perverdür gelen (Mus. 3/4/5) 

“Ey Baki! Zamanın mihnetinden onun devletinde gam yoktur. Allah‟a hamd olsun ki, 

kul besleyen padişahtır.” 

 

O, görünüşte sultandır. Bununla birlikte mana âleminin de padişahıdır: 

 Murâdun Hân Murâdun himmetinden kıl recâ ey dil  

 Kim ol sultân-ı sûret pâdiĢâh-ı mülk-i ma„nâdur (G. 65/6) 

“Ey gönül! İsteğini Han Murad‟ın himmetinden iste. Çünkü o zahirde sultan ve mana 

âleminde de mülkün padişahıdır.” 

 

Sultan III. Murad; “yıldızı yüksek padişah”, “yüceliği felek gibi olan ay!” ve “eşiği gökyüzü” 

olarak anlatılmaktadır: 

 ġâh-i bülend-kevkebe mâh-ı felek-cenâb  

 Sultân Murâd Hân-ı sipihr-âsitânı gör (G. 77/9)  

“Yıldızı yüksek padişah, yüceliği felek gibi olan ay! Eşiği gökyüzü olan Sultan Murat 

Han‟ı gör.” 

 

Sâhib-kırân; kıran sahibi manasında bir tabirdir. Kırân, kutlu yıldızlar olarak isimlendirilen Müş-

teri ile Zühre‟nin aynı burçta, aynı noktada bir araya gelmesidir. Böyle bir zamanda dünyaya gelen 

veya dünyaya geldiğine inanılan kişiler “sâhib-kırân” olarak adlandırılır. Bilhassa devlet büyükleri 

için kullanılan bir tabirdir. Böyle kişilerin hayatın her alanında tam bir baht açıklığı içerisinde olduğu 

düşünülür. Kırân zamanında tahta geçen padişahlar da bu adla anılmıştır. Divan şiirinde pek çok padi-

şah için bu sıfat kullanılmıştır (Pala, 1995: 460). Bâkî de bu geleneğe uygun olarak Divan‟da üç yerde 

III. Murad‟ı “sâhib-kırân” olarak niteler: 

 „Ġzâr-ı nâzenînin pür-gubâr-ı müĢg-i Çîn itmiĢ  

 Yüz urmıĢ hâk-i pây-ı Husrev-i sâhib-kırân üzre (K. 8/5)  

“Narin yüzünü Çin miskine bulamış. Muzaffer padişahın ayağı toprağı üzerine yüzünü 

koymuş.” 

 

“Hân” olan sultan III. Murad, suret ve mana padişahı olarak kabul görmektedir:  

 Hân Murâd ol pâdiĢâh-ı sûret ü ma„nâ k‟anun  

 Saltanat hakkâ kabâ-yı râstdur bâlâsına (G. 408/8)  
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“Suret ve mana padişahı Sultan Murad‟ın boyuna doğrusu saltanat uygun kaftandır.” 

  

Bâkî Divanı‟nda III. Murad‟ı nitelemek için kullanılan “Sultân” ve “Hân” unvanları aşağıdaki 

beyitte birlikte yer alır. Feleğin, Sultan Murat Han‟ı kıskandığı ve her zaman saadet nurunun o mutlu 

(padişaha) nasip olduğu ifade edilir: 

 ReĢk eylesün zamâne Sultân Murâd Hâna  

 Hep pertev-i sa„âdet ol kâm-kâre düĢmiĢ (G. 216/7) 

“Felek, Sultan Murat Han‟ı kıskansın. Hep saadet ışığı o mutlu (Padişaha) nasip ol-

muş.” 

  

Aşağıdaki beyitte III. Murad‟dan “Baht ve devlet güneşi, adalet göğü” olarak bahsedilmektedir: 

 Zât-ı pâkün vasfı der-gâh-ı refi„ün ismidür  

 Âfitâb-ı baht u devlet âsmân-ı ma´delet (Mus. 3/3/3)  

“Baht ve devlet güneşi, adalet göğü! Pak kişiliğinin vasfı yüce dergâhının ismidir.” 

 

Sultan III. Murad kaşlarını çatsa fağfur ve hakan onun dergâhına can atarak gelecektir. Bu durum 

da onun kudretli hükümdarlığına delalet eder: 

 Bir hatâ zann eyleyüp ebrûların çîn eylese  

 Cân atar der-gâhına Fagfûr ile Hâkân gelür (K. 6/14) 

“(Sultan III. Murad), bir hata (yapıldığını) zannedip kaşlarını çatsa Fağfur ve Hakan 

can atıp dergâhına gelir.” 

 

Tuğ, at kuyruğu bağlanmış, ucuna da altın yaldızlı top geçirilmiş mızrak çeşidinden işaretin adı-

dır. İlk başta Çinlilerle Türklerce kutsal kabul edilen uzun tüylü “Yak” adındaki öküzün kuyruğundan 

yapılmıştır. Osmanlılar döneminde tuğlar, hep at kuyruğundan imal edilmiştir. Türkler, Hint ve Çinli-

lerde hükümdarlık alameti olarak bulunurdu (Pakalın, 1993: 522).  

Bâkî, Sultan III. Murad‟ın kendisine emretmesi hâlinde Çin ve Maçin‟e ulaşıp Türkistan ülkesini 

fethederek Hakan‟ın tahtını alacağını açıklar. Bâkî, Mâçîn ve Çîn ülkesine İstanbul‟a uzaklığı sebe-

biyle yer vermektedir. Böylece yapılması gereken işin zorluğuna vurgu yapmaktadır: 

 Buyur kem-ter kulun Ģâhum iriĢsün Çîn ü Mâçîne  

 Açup iklîm-i Türk-istânı alsun taht-ı Hâkânı (G. 546/4) 

“Şahım, buyur, senin aciz kulun Çin ve Maçin‟e ulaşsın. Türkistan ülkesini fethedip 

Hakan‟ın tahtını alsın.” 

 

2. Asker ve SavaĢçı Olarak III. Murad 

Devrin kaynaklarında III. Murad‟ın kendini saraya kapatması ve cuma selamlıklarına bile uzun 

zaman çıkmaması tenkit edilmiştir. Batılı bazı kaynaklarda aslında savaşçı bir kişiliği olduğu, fakat 

önce annesi, sonrasında da Safiye Sultan ve ekibi tarafından onun engellendiğinden bahsedilir. Kay-

naklara göre ata iyi binen ve iyi silah kullanan bir kişiliği mevcuttu. Bununla birlikte yumuşak huylu 

olduğu, kan dökmeyi sevmediği, cömert, neşeli, zevke ve eğlenceye düşkünlüğü, ağzından “hayır” ke-

limesinin nadir olarak çıktığı devrin kaynaklarında belirtilir. (Kütükoğlu, 2006: 175). Belki de Bâkî, 

onun seferlere katılmayıp saraya kapanmasından dolayı savaşçılık özelliği ile ilgili oldukça az tasvire 

yer vermiştir. Buna mukabil, onun hükümdarlığı döneminde zafer sayılabilecek başarıların elde edil-

diği görülür. 

Kılıçların parlak elmaslarla süslenmesi âdeti çerçevesinde kompoze edilen beyitte Sultan III. 

Murad‟ın kılıcı zulmün karanlığında parlayan yakuttur: 

 ġeb-çerâg-ı zulmet-i zulm eyledi ĢemĢîrüni  

 Çarh-ı gerdân tîgun elmâsın dırahĢân eyledi (K. 7/28) 

“Dönen felek; senin kılıcını zulüm karanlığının meşalesi eyledi ve kılıcının elmasını ise 

parlattı.” 
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Osmanlının Azerbaycan‟a girmesi üzerine söylendiğini düşündüğümüz beyitte İranlılar dinsiz 

düşman olarak vasıflandırılmıştır ve III. Murad‟ın kılıcının alevi Azerbaycan‟ın üzerine düştüğünden 

beri felek İranlıların harmanına ateş atmıştır: 

 Zamâne âteĢ urdı hırmen-i a„dâ-yı bed-kîĢe  

 DüĢelden Ģu„le-i ĢemĢîri Âzerbâycân üzre (K. 8/12) 

“Kılıcının alevi Azerbaycan üzerine düşeli beri felek, dinsiz düşmanın harmanına ateş 

attı.” 

 

Bâkî, mübalağalı tasvirlerle Sultan III. Murad‟ı anlatır. Yiğitlik onun tokadıyla kendine gelmiş-

tir. Din düşmanına, muhtemeldir ki İran kastediliyor, kükreyen aslanın nasıl saldırdığını göstermiştir: 

 Sillesiyle kendüye geldi Ģecâ„at lâ-cerem  

 DüĢmen-i dîne hücûm-ı Ģîr-i garrân eyledi (K. 7/20) 

“Şüphesiz cesaret onun sillesiyle kendine geldi. Din düşmanına, kükreyen aslanın sal-

dırısını gösterdi.” 

  

Onun kılıcı düşmanın kanını dökmektedir ve düşman için salınsa yakışır: 

 DüĢmene salınsa tîg-i hûn-feĢânı yaraĢur  

 Yiridür olsa hırâmân ol livâ-yı saltanat (Mus. 3/2/5)  

“Kan döken kılıcı düşman için salınsa yakışır. Saltanat sancağı salınsa yeridir.” 

  

Onun hançerinin vasfı ülkeler fethetmesidir: 

 ÇeĢme-sâr-ı sebze-zâr-ı devletinden reĢhadur  

 Âb-rûy-ı hançer-i kiĢver-güĢâ-yı saltanat (Mus. 3/2/3)  

“Saltanatının ülkeler açan hançerinin şerefi onun devletinin çayırının çeşmesinden bir 

sızıntıdır.” 

 

III. Murad‟ın savaşçılığının dile getirildiği beyitte atının nalının tozunun padişahların başının tacı 

üzerinde olduğu belirtiliyor. Böylece onun savaşçılık yönü mübalağalı şekilde ortaya konuluyor: 

 NiĢân-ı baht u devlet gevher-i kân-ı sa„âdetdür  

 Gubâr-ı na„l-i esbi tâc-ı fark-ı husrevân üzre (K. 8/9)  

“Atının nalının tozu padişahların başının tacı üzerindedir. İkbal ve devlet nişanı, saa-

det madeninin incisidir.” 

 

Sultanın kılıcının aynası, Allah‟ın yardımı güzelinin yüzünü zafer sabahının doğuşundan güneş 

gibi belli etmiştir. Böylelikle Bâkî müthiş bir tasvire imza atmaktadır: 

 Matla„-ı subh-ı zaferden Ģâhid-i nusret yüzin  

 Gün gibi âyîne-i tîgun nümâyân eyledi (K. 7/29) 

“Kılıcının aynası, Allah‟ın yardımı güzelinin yüzünü zafer sabahının doğuşundan gü-

neş gibi gösterdi.” 

  

3. Mitolojik Unsurlar ve Efsanevî ġahsiyetler Ġle III. Murad 

Padişah ya da devlet ricaline yazılan kasidelerde methedilen şahısların Şehnâme kahramanlarıyla 

kıyaslandığı çoğu kez görülür. Bâkî‟nin de Sultan III. Murad ile ilgili beyitlerde çok az olmakla birlikte 

Şehnâme kahramanlarına yer verdiği görülür. Nerîmân, ünlü kahraman Sâm‟ın babasıdır. İran mitoloji-

sinde oğlu Sâm‟ın kahramanlığı ile zikredilir. Kasidelerde övülen kişi Nerîmân‟a benzetilebilir (Pala, 

1995: 427). Şehnâme‟de adı geçen bir kahraman olan Sâm, Feridun devrinde yaşamıştır. Nerîmân‟ın oğ-

lu olan bu şahsiyet çok kuvvetli imiş. Oğlu Zâl dünyaya geldiğinde oğlunun saçının, kirpiğinin ve kaşla-

rının bembeyaz olması sebebiyle onu dağa bırakıp dönmüştür (Pala, 1995: 465). Padişahın ezici kuvve-

tinin sert gürzü ve devlet elinin gücü düşmana Sâm ve Nerîmân gibi saldırmıştır. III. Murad, Şehnâme 

kahramanlarından Sâm ve Nerîmân‟a teşbih edilmek suretiyle yiğitliği övülmektedir: 
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Zûr-ı dest-i devleti gürz-i girân-ı satveti 

DüĢmen üzre hamle-i Sâm u Nerîmân eyledi (K. 7/19) 

“Ezici kuvvetinin sert gürzü ve devlet elinin gücü düşmana Sam ve Neriman (gibi) 

saldırdı.” 

 

Şehnâme‟nin meşhur kahramanlarından biri de Dârâ‟dır. İsfendiyar‟ın torunu ve Behmen‟in oğ-

ludur. Keyâniyân sülalesinin dokuzuncu ve sonuncu padişahı olan Dârâ‟ya Dârâb ve Dârâ-yı Ekber de 

denilmiştir. Büyük İskender‟le savaşmış ve sonrasında öldürülmüştür. Keyâniyân sülalesi onun öldü-

rülmesiyle sonlanmıştır. Büyük bir güce, şöhrete, saltanata, debdebeye, hazineye sahip olması dolayı-

sıyla klasik Türk edebiyatı metinlerinde ihtişam, ululuk ve azamet sembolü olarak geçmektedir (Tö-

kel, 2000: 150-156). Bâkî III. Murad için övgünün sınırlarını zorlamakta ve onu “İskender adımlı 

Dârâ”, “haşmetli padişah” ve “Yedi ülkenin (bütün dünyanın) fermanlarını kabul ettiği padişah” ola-

rak görmektedir: 

Dâver-i Dârâ-haĢem Dârâ-yı Ġskender-kadem  

Husrev-i fermân-revâ-yı heft kiĢverdür gelen (Mus. 3/4/2) 

“Gelen; İskender adımlı Dârâ, Dârâ haşmetli padişah! Yedi ülkenin (bütün dünyanı) 

fermanlarını kabul ettiği padişahtır.” 

 

Hz. Davut‟un oğlu olan Hz. Süleyman, ondan sonra Allah tarafından peygamber olarak gönde-

rildi. İnsanların ve cinlerin, rüzgârın hâkimiydi. Aynı zamanda kuşların dilini bilirdi. Mescid-i Ak-

sa‟yı inşa ettirdi. Allah tarafından hüküm verme yetkisi, ilim ve hükümdarlık verildi. Rivayete göre 

yüzüğü vasıtasıyla cinlere, şeytanlara, rüzgâra, kuşlara hükmediyordu. Bir gün bir şeytan bu yüzüğü 

çaldı. Daha sonra yüzüğü tekrar elde etti (Aydemir, 1992: 205).  

Divan şiirindeki İskender, Kur‟an-ı Kerim‟de adı geçen Zülkarneyn ile Makedonyalı Büyük İs-

kender‟in karışımı olan bir şahsiyettir. Metinlerde İskender, Hızır‟la ölümsüzlük suyunu (âb-ı hayâtı) 

aramaları, Hızır‟ın ölümsüzlük suyunu bulup içmesi kendisinin içememesi yönüyle ele alınır. Şiirlerde 

İskender, Allah‟ın salih bir kuludur (Tökel, 2000: 187-208). 

III. Murad; İskender‟in heybeti ve Dârâ‟nın azametine sahiptir: 

ġevket-i Ġskender ü dârât-ı Dârâ bî-kusûr  

Mesnedin Ģimden girü taht-ı Süleymân eylesün (Mus. 3/5/6)  

“İskender‟in heybeti ve Dârâ‟nın azameti(ne sahip padişah) makamını şimdiden son-

ra Süleyman tahtı eylesin.” 

 

4. Tarihi BakıĢ Açısıyla III. Murad 

Bir bilim olarak tarih, kendine has metotlarıyla olayları kronolojiye bağlı kalarak ve elbette belli 

ölçüde değerlendirmeye tabi tutarak kayıt altına almaktır. Anlatımda estetik değerlere her zaman 

uyulduğunu söylemek zordur. Buna mukabil edebî eser, çoğu zaman olayı olduğu gibi vermek amacı 

taşımaz. Şair/yazarın estetik ve sanatsal kaygılarla kurguladığı kurmaca gerçeklik, bir sanat eserinin 

imkan verdiği ölçüde tebellür eder. İşte bu noktada iki disiplin, araştırmacının karşısına birbirlerini 

tamamlayan bir vasıfta çıkmaktadır (Karavelioğlu, 2013: 382) Bu başlık altında tarihi bakış açısıyla 

III. Murad ile ilgili beyitlere ele alacağız. 

Bu dönemde İran‟la 12 yıllık savaş yapılmıştır. Bu savaş esnasında Özdemiroğlu Osman Paşa, Ke-

fe‟ye vardığında Kırım hanı ile Osmanlı arasında ipler iyice gerilmişti. Özdemiroğlu, Mehmed Gi-

ray‟dan o sene kışı Şirvan‟da geçirip ertesi sene yine fütuhata devam etmesini istedi. Fakat o, cüzi bir 

kuvvetle oğlu Gazi Giray‟ı bırakıp kendisi Kırım‟a döndü. Bu durum padişahın gazabını çekmiş ise de 

harp sırasında bir sıkıntı çıkmasından çekinilerek ses çıkarılmamıştı. Bu arada merkezden, derhal Osman 

Paşa‟ya katılması yönünde fermanlar geldikçe o, gurura kapılır, emirlere önem vermezdi. Özdemiroğlu 

Osman Paşa, bin türlü güçlüğe rağmen Kafkas işlerini başarıyla tamamladı. Paşa Kefe‟de iken Mehmed 

Giray‟ın katledilmesi için ferman aldı. Osman Paşa, Mehmed Giray‟ın kardeşi Alp Giray‟a Kırım hanlı-
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ğını vererek berat gönderdi. Fakat Mehmed Giray bu durumu öğrendiğinde yüz bin kişilik bir kuvvetle 

gelip Osman Paşa‟yı Kefe‟de kuşatma altına aldı. Paşa, tehlikeli vaziyeti hemen İstanbul‟a bildirerek 

kuvvet ve top istedi. Divan-ı Hümayun, rehin olarak Konya‟da tuttuğu Devlet Giray‟ın diğer oğlu ve 

Mehmed Giray‟ın kardeşi İslam Giray‟ı acele olarak İstanbul‟a çağırdı, onu Kırım hanlığına tayin etti. 

Sonrasında Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa komutasındaki donanma ile yeniçeri ve topçu olarak on bin 

askerle otuz beş top Kırım‟a doğru yola çıktı. İslam Giray da hazırlanan donanmada yer alıyordu. Diğer 

taraftan Mehmed Giray yüz bin kişilik ordusuyla Osman Paşa‟nın üç bin kişilik kuvvetini Kefe‟de ağır 

bir abluka altında tutuyordu. Osman Paşa, otuz yedi gün büyük bir gayretle Mehmed Giray‟ın saldırıla-

rına karşı koydu. İstanbul‟dan asker ve top ile yeni Kırım hanının gelmesi ve ordusunun kendisini terk 

etmeye başlaması üzerine Mehmed Giray, canının derdine düştü. Arkasından kendini takip eden biraderi 

Kalgay Alp Giray tarafından yakalanarak öldürüldü. Mehmed Giray, cesur ve kahraman bir kişiliğe sa-

hip idiyse de başına buyruk hareketleri ve padişahın emirlerini dinlememesi felaketine sebep olmuştur. 

Hanlığı yedi sene kadar sürmüştür (Şimşirgil, 2017: 122-124). 

Özbek Hanı II. Abdullah (1560-1598) bütün Türkistan‟da birlik ve hâkimiyet kurmaya çalışmış, 

büyük bir Türk-Özbek Devleti oluşturmak istemiştir. Özbek Hükümdarı II. Abdullah Han, Osmanlı 

Devletinin en doğal müttefiki durumunda idi. Bu dayanışma, bilhassa İran ve Rusya‟ya karşı ortaya 

çıkmıştı. 1578‟de başlayan ve on iki yıl devam eden Osmanlı-İran savaşları esnasında, Osmanlı-

Özbek ittifakının yeniden canlandığını görürüz. Özbek Hanı, II. Abdullah Han Osmanlı Devleti ile 

dostane ilişkiler kurmuştu. II. Abdullah Han, İran‟a karşı savaş açmanın tam zamanı olduğuna dair sü-

rekli haberler yolluyordu. Ancak, Özbek Hanı‟nın bu teklifleri Osmanlı Devleti tarafından, İran‟la 

olan barışı korumak adına, olumlu karşılanmamıştı. Şimdi ise İran‟a harekât düzenleneceğinden, Öz-

bekler ile birlikte hareket edileceğini ve II. Abdullah Han‟dan yardım alınacağını, III. Murad, Vezir 

Mustafa Paşa‟ya bir fermanla açıklıyordu. III. Murad; İran‟ı abluka altına almak maksadıyla arkadan 

vurması için, Özbeklerin Padişah‟ı II. Abdullah Han‟ın Horasan yönünden harekete geçmesini iste-

miştir. II. Abdullah, İran‟a karşı harekete geçti ve Osmanlı Devleti‟ne karşı bütün taahhütlerini yerine 

getirdi. Bu sayede Osmanlıların Doğu‟da ilerlemeleri kolaylaşıyordu. Osmanlılar bu taraftan ilerler-

ken II. Abdullah da Herat ve Meşhed olmak üzere birçok yeri zapt etmişti. Özbek Hükümdarı II. Ab-

dullah Han bu faaliyetlerini Osmanlı Devleti‟ne bir elçi vasıtasıyla yolladığı mektupta ifade ediyordu 

(Kılıç, 1999: 51-54). 

Ruslar‟ın Kafkasya ve Sibirya'ya sarkması Osmanlılarla Özbekleri yeniden birbirine yakınlaştır-

mıştı. Ağustos 1587 tarihinde İstanbul‟a gelen Özbek ve Nogay elçileri, Astarhan‟da yerleşen Rus-

lar‟ın meydana getirdiği tehlikeyi anlattılar ve ortak bir harekâtta bulunmayı teklif ettiler. Rusların Kı-

rım Hanlığına yönelik niyetleri yeni bir Astarhan seferini devletin gündemine getirdi. Ancak Batı‟daki 

gelişmeler buna imkân vermedi (Kütükoğlu, 2006: 174). 

Aşağıdaki beyit, yukarıdaki bilgiler ışığında okunmalıdır. Kırım Hanı‟nın III. Murad‟ın eşiği top-

rağında konaklamasından maksat, kuvvetle muhtemel, İslam Giray‟ın İstanbul‟a gelmesidir. Hâkân-ı 

Türkistân‟dan kasıt ise Özbek Hükümdarı II. Abdullah Han olmalıdır. Bu beyit onun İstanbul‟da bek-

lendiğini göstermektedir: 

Âsitânı hâkini kıldı Kırım Hânı konak  

Ġrte bir gün seyr idün Hâkân-ı Türk-istân gelür (K. 6/13) 

“Kırım Hanı eşiği toprağında konakladı. Ertesi gün Türkistan hakanının geldiğini 

göreceksiniz.” 

 

Şâh Abbas (1571-1629) bugünkü Azerbaycan ve İran coğrafyasında hâkimiyet kurar. Şiî İslâm 

inancını egemen kılmaya çalışır. Türk soylu bir Safevî hükümdârı (d. 1588/ ö.1629) olup, Safevî 

hânedânını güçlendirmiştir. Hükümdarlığı zamanında Osmanlılarla girdiği yaklaşık 12 yıl süren sa-

vaşlara ara vermek için Ferhat Paşa aracılığıyla başkent İstanbul‟a elçiler göndermiş ve bir barış ant-

laşması yapmıştır. Şah Abbas‟ın yeğeni ve veliahdı (Koç-kapan Hamza Mirza‟nın oğlu) Haydar Mir-

za, 1589‟da Ferhad Paşa tarafından Hasankale‟de karşılanır. 1590‟da Ferhat Paşa‟nın eşliğinde barış 
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rehinesi olarak kalabalık bir heyetle birlikte İstanbul‟a getirilir. Bu durum İstanbul‟da büyük bir ilgi 

uyandırır. Safevî barış heyeti, Sultan III. Murad Hân‟ın emriyle muhteşem bir şekilde ağırlanır. Kafile 

başkanı Mehdi Kul Hân, Sultan III. Murad Hân tarafından kabul edilir. Şâh Abbas‟ın bütün Osmanlı 

fütûhâtını tanıdığını, şu anda fiilen iki devletin elinde bulunan yerlerin taraflarda kalması kaydıyla 

sulh istediğini nakleder. Haydar Mirza İstanbul‟da taun/veba hastalığından vefat eder. (Doğanay, 

2016: 160) Bâkî Divanı‟nda bu olayın akisleri mevcuttur. Haydar Mirza gelmeden önce onun gelip 

gelmeyeceği yönünde tartışmaların olduğu görülmektedir: 

ġâd-mân olsun ´Acemler gözleri aydın yine  

Mîr Haydar nûr-ı çeĢm-i husrev-i Îrân gelür (K. 6/16) 

“Acemlerin gözleri aydın yine. Mutlu olsunlar. İran padişahının göz nuru, oğlu Mir 

Haydar geliyor.” 

 

Kanı ol gelmez diyü bahs eyleyen câhilceler  

Hak budur kim „âkıle anlar katı nâ-dân gelür (K. 6/17) 

“Hani o gelmez diye tartışan cahiller? Doğrusu bu ki akıllı olanlara onlar çok cahil 

gelir.” 

 

Şehnâme‟nin olağanüstü hükümdar-kahramanlarından olan Keyhüsrev, dedesi Keykavus‟tan 

sonra İran tahtına geçmiştir. Babası Siyavuş annesi ise Efrâsiyâb‟ın kızı Firengis‟tir. Keyhüsrev, İran 

tahtına geçtikten sonra, İran‟ın askeri, idari, mimari ve sosyal düzenlerinde pek çok değişiklikler 

yapmış, zamanın kaydettiği önemli şahsiyetlerden biri olarak tarihe mal olmuş yarı gerçek, yarı mito-

lojik bir şahsiyettir. İslami kaynaklarda adından ve şöhretinden çokça söz edilen efsanevi kahraman 

tiplemelerinden birisidir. Divan şiirinde yüce padişahlar için mecazen kullanılır (Canım, 2016: 307). 

Sultan III. Murad övgüsünde kaleme alınan “Bahariyye”de yer alan aşağıdaki beyitte İran hükümdarı-

nın onun hizmetinde Keyhüsrev gibi kemer bağlayıp (hizmetine girip) pirlerin öğüdünü kabul ettiği 

dile getiriliyor. Bu beytin tarihi gerçeklikle bağlantısını iki şekilde kurabiliriz. Birincisi, bu beytin ge-

nel olarak İranlıların Osmanlılar karşısındaki yenilgisine işaret ettiği söylenebilir. İkinci yorumda da, 

Şah Abbas‟ın yeğeni ve veliahdı (Koç-kapan Hamza Mirza‟nın oğlu) Haydar Mirza‟nın, 1590‟da İs-

tanbul‟a getirilmesi hadisesine telmihte bulunuluyor, denilebilir: 

Tâ„atinde baglayup mânend-i Keyhusrev kemer  

Hâkim-i Îrân kabûl-i pend-i pîrân eyledi (K. 7/21)  

“İran hâkimi onun hizmetinde Keyhüsrev gibi kemer bağlayıp (hizmetine girip) pirle-

rin öğüdünü kabul etti.” 

 

 Ahmet Han (d. 1535/1536), Gilân‟ın mahalli emirlerinden Sultan Hasan-ı Karki-

ya‟nın oğlu idi. Ahmet Han ve soyu “Seyyid” sayılıyorlardı. Ahmet Han, Şah Muhammed döneminde 

Gilân‟ın mutlak hâkimi hâline gelmişti. Çeşitli olaylar neticesinde öfkelenen Şah Abbas, Ahmet 

Han‟ın ailesini ortadan kaldırmaya karar verdi. Şah Abbas‟a yenilen Han Ahmet bir gemi ile Osmanlı 

Devleti toprağı Şirvan‟a kaçar. Şah Abbas‟ın Gilân‟ı fethi ile Gilân, tayin edilen valiler tarafından ida-

re edilmeye başlanır. Safevîler‟den kaçan Ahmet Han, Osmanlıların Şirvan Muhafızı Hasan Paşa‟ya 

sığındı. Ahmet Han‟ın Şirvan‟da [Şamahı] ikameti uzun sürmez. Muhtemelen İstanbul‟a gelmesine 

izin çıkınca memleketini geri almak için Padişah‟tan bizzat yardım istemek amacıyla Şirvan‟dan 1592 

yılının sonlarına doğru İstanbul‟a ulaştı. Osmanlı Padişahı III. Murad‟ın himayesi altına girdi. 13 

Ocak 1593 tarihinde Divan‟a ve huzura kabul edilen Ahmet Han umduğu alâkayı göremedi. Gilân 

Hâkimi Ahmet Han, 1596-97 yılında 63 yaşında iken İstanbul‟da vefat etti. Ahmet Han; fâzıl, şâir, 

çok zeki ve kurnaz bir kişi olarak tarihlerdeki yerini aldı (Aydoğmuşoğlu, 2011: 2-11). 

Sultan III. Murad adına kaleme alınan kasidedeki beyitte yukarıda anlatılanlara paralel olarak Gîlân 

Hanı Ahmet‟in Osmanlılara sığınması hadisesini şairimiz “bir kul gibi Sultan III. Murad‟a hizmet etme” 

olarak görmüştür. Ayrıca Gîlân Hanı Ahmet‟in velayet sahibi bir seyyid olduğu vurgulanmıştır: 
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 „Abd-i Memlûkî gibi hâk-i cenâbı Hıdmetin  

Seyyid-i sâhib-velâyet Hân-ı Gîlân eyledi (K. 7/22) 

“Velayet sahibi Gîlân Hanı Seyyid Ahmed, kul gibi hizmetini gördü.” 

 

III. Murad döneminde 1578 tarihinde Osmanlı ordusu Azerbaycan topraklarına girer. Osmanlı ile 

İran arasında 1590 tarihinde Ferhat Paşa antlaşması imzalanır. Bu savaşlar sürerken 22 Eylül 1585 ak-

şamı Tebriz şehri aman ister ve Osmanlı ordusuna teslim olur. Özdemiroğlu Osman Paşa 23 Eylül 

1585 tarihinde Azerbaycan‟ın Osmanlı Devleti‟ne bir beylik olarak katıldığını ilan eder ve Tebriz‟i 

yeni Osmanlı eyaletinin merkezi olarak tayin eder (Şimşirgil, 2017: 129). III. Murad övgüsünde söy-

lenen kasidede yer alan aşağıdaki beyit III. Murad‟ın kılıcının alevinin Azerbaycan üzerine düşmesin-

den bahseder. Bu beyit Osmanlının Azerbaycan‟a girmesi üzerine söylenmiş olmalıdır: 

 Zamâne âteĢ urdı hırmen-i a„dâ-yı bed-kîĢe  

 DüĢelden Ģu„le-i ĢemĢîri Âzerbâycân üzre (K. 8/12) 

“Kılıcının alevi Azerbaycan üzerine düşeli beri felek, dinsiz düşmanın harmanına kı-

vılcım attı.” 

 

İsfahan kelimesi ile “sürme” kelimesinin “kirpik diplerine sürülen sürme” anlamı arasında iham-ı 

tenasüp sanatı yapılmıştır. III. Murad döneminde 1578-1590 yılları arasında İran‟la 12 yıl süren savaş-

lar neticesinde 21 Mart 1590 tarihinde İran ile “Ferhat Paşa Antlaşması” imzalanır. Osmanlı Devleti, 

bu antlaşma ile; Azerbaycan, Tebriz, Karabağ, Dağıstan, Gürcistan ve Şirvan‟ı hâkimiyeti altına alır. 

Bu yerler İsfahan ve Horasan‟a yakındır. Kaynaklar III. Murad döneminde İsfahan ve Horasan ile ilgi-

li fetihten bahsetmez. III. Murad döneminde İsfahan ve Horasan fethedilmemiştir. Aşağıdaki beyitte 

kurmaca gerçeklik içerisinde Sultan III. Murad‟ın ordusunun İsfahan‟a yaklaştığı ve bunun üzerine 

Horasan‟ın ileri gelenlerini bir korku sardığı gerçekliğinin dışavurumu vardır: 

Hirâsân oldı a„yân-ı Horâsân gözlerin açdı  

Sabâ gerd-i siyâhın sürmesiyle Ġsfahân üzre (K. 8/13) 

“Sabah rüzgârı (Sultan III. Murad‟ın atının) siyah tozunu İsfahan üzerine sürmesiyle 

Horasan‟ın ileri gelenleri korkup gözlerini açtı.” 

 

Sultan III. Murad övgüsünde kaleme alınan “Bahariyye”deki beyitte sabah rüzgârı‟nın, durma-

dan İsfahan semtine Sultan III. Murad‟ın ayağı toprağını getirdiği ve ileri gelen insanların gözlerine 

sürme yaptığı öne sürülmüştür: 

Turmadı çekdi Sıfâhân semtine bâd-ı sabâ  

Hâk-i pâyın sürme-i eĢrâf u a„yân eyledi (K. 7/23) 

“Sabah rüzgârı, ayağı toprağını durmadan İsfahan semtine getirip ileri gelen insan-

lar(ın gözleri) için sürme eyledi.” 

 

Osmanlı Devleti‟nin İran ile mücadeleye girdiği 12 yıl süren mücadele esnasında devlet kademe-

sinde de önemli değişiklikler oldu. 5 Aralık 1582 tarihinde Koca Sinan Paşa‟nın azli üzerine Kanijeli 

Siyavuş Paşa sadarete tayin edildi. Rumeli Beylerbeyi Ferhad Paşa ise vezirlik rütbesiyle İran üzerine 

gidecek ordu kumandanlığına getirildi. Öte yandan sınırda bazı karışıklıklar yaşanmaktaydı. Gürcü 

beylerinden Müslüman olup Mustafa adını alan Minuçehr tekrar Hıristiyanlığa geçmişti. Birtakım hi-

lelerle Osmanlı kuvvetlerine zarar vermişti. İlkbaharda doğu illerine orduyla hareket eden Ferhad Paşa 

Revan ülkesine vardı. Bu belde İran tarafından vali olan Şah Kulu Han ve Tokmak Han dönemlerinde 

çok bayındır olduğu halde, Gürcistan seferinden beri harap bir hâle gelmişti. Şah İsmail‟in emri gere-

ğince Revan Yahut “Erivan” Han, İran‟ın bu hudut mıntıkası üzerine kendi adıyla bir istihkâm inşa et-

ti. Ferhat Paşa, perişan bir duruma gelmiş olan Revan şehri istihkâmlarına çok zaman harcadı. Tok-

mak Han‟ın sarayının etrafını duvarla çevirdi. Revan beylerbeyliğine Van valisi Cağalazade Sinan Pa-

şa‟yı atadı (Şimşirgil, 2017: 118-119). 
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Bâkî, Sultan III. Murad‟ın arzu etmesi durumunda akarsuyunu Tebriz toprağına akıtacağı, yine 

arzu etmesi hâlinde Tebriz toprağını akarsuyun üzerine dökeceği iddiasındadır. “Âb-ı Revân” terkibi-

ni “Revân şehri suyu, akarsuyu” şeklinde anlamlandırmak da mümkündür. Revân şehrinin de III. Mu-

rad döneminde fethedilmesi bu mananın anlaşılmasını desteklemektedir: 

Dilerse akıdur âb-ı revânı hâk-i Tebrîze  

Dilerse hâk-i Tebrîzi döker âb-ı revân üzre (K. 8/14) 

“İsterse akarsuyu Tebriz toprağına akıtır. İsterse Tebriz toprağını akarsu üzerine 

döker.” 

 

2 Ocak 1578 tarihinde Lala Mustafa Paşa, Divan-ı Hümayun‟da alınan karar gereği İran Seferi 

için Serdar tayin edilerek Erzurum üzerinden Gürcistan ve Şirvan‟ın fethi için görevlendirildi. Osman-

lı‟nın elde ettiği Çıldır Zaferi, Gürcistan kapılarını açmıştır. 10 Ağustos 1578 Pazar günü Meshıya 

prensi Gürcü Atabek Minuçehr, beş-altı bin askeriyle gelerek Serdar Lala Mustafa Paşa‟ya bağlılığını 

bildirmiştir. Anahtarlarını teslim ettiği Altunkale ile çevresindeki otuz iki kale Osmanlı idaresine gir-

miştir. Kendisine Azgur Sancağı, kardeşi Kuarkuar‟a Oltu Sancağı, hil‟atlar giydirilerek verilmiştir. 

Minuçehir, Çıldır Zaferi‟nden sonra Serdar Lala Mustafa„nın yanında Şirvan ülkesi ve Tiflis‟in ele 

geçirilmesinde kılavuzluk yapmıştır. Serdar, 10 Ağustos‟ta Tiflis‟e doğru harekete geçti. Ardahan 

Sancakbeyi Abdurrahman; Çıldır, Ahalkelek ve Tümük kalelerini ele geçirdi ve Serdar‟la bir araya 

geldi. Böylece dört gün içinde, Altunkale Atabeyliği, Mahmud Han Ülkesi Ahıska Beyliği fethedilmiş 

oldu. Özdemiroğlu Osman Paşa öncülüğünde Osmanlı Ordusu, 24 Ağustos 1578 Pazar günü Tiflis 

şehrine, hiçbir kan dökülmeden girmiştir. Tiflis Eyaleti tesis edilmiş, beylerbeyliğine Kastamonu San-

cak Beyi Solak-Ferhad Paşa‟nın oğlu Mehmed Bey, Paşa rütbesiyle tayin edilmiştir. Tiflis Şehri ve 

kalesine Türk askeri yerleştirildi ve 30 Ağustos‟ta Serdar Doğu‟ya doğru yürüyüşe geçti. Zagem ve 

Gremi Hâkimi Kartli Beyi İskender (Aleksandre) Han, Osmanlı Ordugâhı‟na gelerek, itaatını arz etti. 

Ülkesine beylerbeyi olarak tayin edildi. Daha sonra Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa 

Şirvan‟a doğru ilerlediler. Buranın merkezi Şemahı ele geçirildi ve Demirkapı yahut Derbend Şirvan 

Eyaleti merkezi haline getirildi. Osmanlı Ordusu, 9 Eylül 1578‟de öğleden akşam karanlığına kadar 

Koyun-Geçidi‟nde Safevî kuvvetleri ile savaştı. Koyun-Geçidi Savaşı ile Safevî kuvvetleri Çıldır sa-

vaşında olduğu gibi, Osmanlı kuvvetlerinden ikinci ağır mağlûbiyetini aldılar. Daha sonra Şeki de ele 

geçirildi ve Leventoğlu Aleksandır Han‟ın oğluna verildi. Koyun-Geçidi Savaşı neticesinde bütün 

Şirvan ülkesi Osmanlıların idaresi altına giriyordu (Kılıç, 2014). 

Şirvan; günümüzde Merkezi Horasan, Güney Horasan ve Kuzey Horasan olarak üçe ayrılan 

İran‟ın Kuzey Horasan eyaletinin idari yapısı içerisinde bulunur. III. Murad övgüsünde kaleme alınan 

gazeldeki beyitte 1578‟de Şirvan‟ın fethedilmesi hadisesi şairane olarak dile getirilmektedir: 

Bi-hamdi‟llâh ki yâri kıldı ferr-i baht-ı sultânî  

Müyesser eyledi Bârî Te„âlâ feth-i ġirvânı (G. 546/1)  

“Şükürler olsun Allah, sultanın bahtının aydınlığını yardımcı etti de Şirvan‟ın fethi 

kolaylıkla gerçekleştirildi.” 

 

12 Eylül 1574 günü Tunus; Halkü‟l-Vâdî, Babülbahir ve Sen Jak istihkâmlarının ele geçirilme iş-

lemlerinin sonuçlanmasıyla tamamen fethedildi. Osmanlı Donanması 18 Ekim 1574 günü tekrar İs-

tanbul‟a geldi. II. Selim tarafından, 31 Ekim 1574 Vezir Sinan Paşa‟ya Tunus fethinin başarı ile ta-

mamlandığı haberini aldığına dair bir hüküm yazıldı. Tunus Savaşı‟nın (1574) karşı tarafında yer alan 

Hafsî Emiri VI. Muhammed, İspanyol komutan Serbelloni ve diğer esirler İstanbul‟a getirildi. Hafsî 

sultanına bol tayinat verilmek suretiyle Yedikule zindanına kapatıldı (Kavas, 2016: 35).  

Divan‟da III. Murad adına kaleme alınan 546. gazelin beşinci beytinde; III. Murad‟ın keskin kılı-

cının, düşmanın başını bir bir tıraş ettiği ve babası II. Selim‟in de Berberistan ülkesinin beldelerinin 

başkentini (Tunus‟u) fethettiği beyan edilmiştir: 
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 TırâĢ itdi ser-i a„dâyı bir bir tîg-i bürrânı  

 Atan feth itdi kürsiyy-i bilâd-ı Berber-istânı (G. 546/5) 

 “Keskin kılıcı düşmanın başını bir bir tıraş etti. Senin baban Berberistan ülkesinin 

şehirlerini fethetti.” 

  

Aşağıdaki beyitte Sultan III. Murad‟ın babasının/atasının Tebriz, Kazvin ve İsfahan‟ı fethettiği 

söylenmektedir. Yavuz Sultan Selim (1512-1520) zamanında bu yerlerden sadece Tebriz‟in alındığını 

görmekteyiz. Ayrıca III. Murad döneminde Osman Paşa, 9 Nisan 1585 tarihinde Tebriz‟in zaptı ve 

muhafazasıyla görevlendirildi. Tebriz ele geçirildi ve 27 Eylül‟de sultan adına hutbe okundu (Kütü-

koğlu, 2006: 173). Bu beytin Tebriz‟in alınmasından önce yazıldığı ve aşağıda adları yazılı yerlerin 

alınması isteği dolaylı olarak dile getirilmektedir: 

 Gubâr-ı na„l-i esbin dîde-i a„dâya kühl itdi  

 Ne Tebrîzin kodı ceddün ne Kazvîn ü Sıfâhânı (G. 546/6)  

 “Atının nalının tozu düşmanın gözüne sürme eyledi. Senin atan ne Tebriz‟i bıraktı ne 

de Kazvin ve İsfahan‟ı...” 

  

III. Murad‟ın övgüsünde kaleme alınan gazeldeki beyitte, muhtemeldir ki, halk arasında İran‟da 

bir bölge olan “Horasan”ın alınması gerektiği düşüncesi dillendirilmektedir: 

Esâs-ı mülki muhkem kıl kıbâb-ı kadri müstahkem  

Binâ-yı bahtuna lâzımdur alsunlar Horâsânı (G. 546/7) 

“Ülkenin temelini ve kudretinin kubbelerini sağlamlaştır. Talihinin binası için Hora-

san gereklidir. Horasan‟ı alsınlar.” 

 

5. Dini Unsurlarla Sultan III. Murad 

Türk düşüncesinde “kut”u yani “siyasi otorite”yi Tanrı veriyordu. Buna göre egemenlik Gök‟ten 

alınmaktaydı. Eski Türk hâkimiyet telakkisi hükümdarda Tanrı bağışı bazı vasıfların varlığını kabul 

etmekteydi. Bu görüşe göre Türk hükümdarına idare etme hakkı Tanrı tarafından bir ilahi lütuf olarak 

bağışlanmıştır. Bir başka ifadeyle hükümdar, Tanrı irade ettiği, kendisine “kut” (hâkimiyet kudreti), 

“ülüğ” (nasib ve kısmet) ve “yarlıg” (Tanrı‟nın izni ve kader) verdiği için hükümdardır ve siyasi ikti-

dar otorite hakkına sahiptir. Yani onun, devleti idare etme hak ve yetkisinin kaynağı kendisine kut ve-

ren Tanrıdır, hâkimiyetin kaynağı ilahidir. Bundan dolayı Türk kağanı adeta göğün yeryüzündeki 

temsilcisi gibidir. Yönetme yetkisi olan kağan ise artık ilahi lütuf ya da hak adına, teokratik temsilci 

sıfatı gibi bir güçle değil, Tanrı‟nın “nasb” ettiği hükümdarlık sorumluluğunu ifa eden bir “görevli” 

gibi hareket eder. Bu yüzden Türk hükümdarları insanüstü bir varlık olamaz. Görevi ile ilgili sorumlu-

luğu bulunmaktadır ve kesindir. Nitekim kut‟a erişmiş birinin, görevini yerine getirdiği süre zarfında 

hükümdar kalması mümkündür. Aksi bir durumda toplumun o hükümdara saygı duymayı ve itaat et-

meyi bırakması söz konusudur. (Karakaş, 2009: 33) Aşağıdaki beyitte III. Murad‟ın hükümdarlığının 

sembolü olan davulun, gökyüzünden müjde davulu olarak çalınması söz konusudur. Burada “kut” 

inancının yansımasını görmek mümkündür: 

 Nevbet ol ġâh-ı cevân-baht-ı cihânundur diyü  

 Çaldılar eflâkdan kûs-ı beĢâret subh-dem (Mus. 3/1/6)  

 “Şimdi sıra cihanın genç bahtlı padişahınındır diye sabahleyin gökyüzünden müjde 

davulu çaldılar.” 

  

“Şehenşâh-ı felek-mesned” yani “gökyüzü rütbeli padişahlar padişahı” ibaresi, egemenliğin gök-

ten geldiği yönündeki inancın tezahürü olmalıdır: 

 ġehenĢâh-ı felek-mesned Ģeh ü Ģeh-zâde ced-ber-ced  

 Murâd ibni Selîm ibni Süleymân Hân-ı „Osmânî (G. 546/3)  

 “Atadan oğula intikal ederek rütbesi göğe erişen padişahlar padişahı! Süleyman oğ-

lu Selim oğlu Murat Osmanlı Hanıdır.” 
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 Allah tarafından III. Murad‟ın dinine ve dünyasına saygınlık ve saadet verilmiştir. Beyitte yine 

Osmanlı hükümdarlarına Tanrı tarafından bağışta bulunulduğu telakkisi yer almaktadır: 

 Kul olursan Bâkıyâ ol Ģâh-ı „âlî-Ģâne ol  

 Kim virilmiĢ „izz u devlet dînine dünyâsına (G. 408/7)  

 “Ey Baki! Kul olacaksan dinine ve dünyasına saygınlık ve saadet verilmiş o şanı yü-

ce padişaha kul ol.” 

  

III. Murat, “Hakk‟ın fazlının kemalinden lutfa mazhar” olarak görülmektedir: 

 Sâhib-i fazl u kemâlün virdi hakkın rûzgâr  

 Ol kemâl-i fazl-ı Hakdan lutfa mazhardur gelen (Mus. 3/4/4)  

 “Zaman fazilet ve kemalinin hakkını verdi. Gelen, Hakk‟ın fazlının kemalinden lutfa 

mazhardır.” 

  

“Sâye-i Yezdân” tabiri; yeryüzünde Allah‟ın gölgesi olan kişi, halife, sultan vs. anlamına gelir. 

Bu düşünce “Padişah, yeryüzünde Allah‟ın gölgesidir, her zulüm gören ona sığınır.” anlamına gelen 

bir hadis-i şerife dayanır. Bu sebeple padişahlar için, “Zıll-i Hak”, “Zıll-i Yezdân” vs. sıfatlar kullanı-

lır. Özellikle kasidelerde padişahlar methedilirken onun niteliği olarak çok kullanılır. Bu şekilde bir 

yandan padişah övülürken, bir yandan da görevi hatırlatılmış olur (Pala, 1995: 584). Sultan Murad‟ın 

tahta çıkışı için kaleme alınan terciibentteki vasıta beytinde padişah: “Tanrının gölgesi, din ve devlet 

sığınağı; zamanın padişahı, saltanatın izzet ve ikram edeni” olarak vasıflandırılmıştır: 

 Sâye-i Yezdân penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd  

 Dâver-i devrân mu„izz-i saltanat Sultân Murâd (Mus. 3/1/8)  

 “Tanrının gölgesi, din ve devlet sığınağı Han Murad, zamanın padişahı, saltanatın 

izzet ve ikram edenidir.” 

 

Padişahların, yeryüzünde Allah‟ın gölgesi olduğu inancının aksinin bulunduğu aşağıdaki beyitte 

sultan Murad‟ın varlığı dünyada Allah‟ın lütfunun gölgesidir: 

 Cihân-ı ma„delet kân-ı mürüvvet Hân Murâd ol kim  

 Vücûdı sâye-i lutf-ı Ġlâhîdür cihân üzre (K. 8/8)  

 “Cihanın adaletlisi cömertlik/yiğitlik madeni Han Murad ki varlığı cihan üzerinde 

Allah‟ın lütfunun gölgesidir.” 

 

Sultan Murad‟ın boyu, Tuba ağacı; yüzü ise, ebedi cennet olarak düşünülmüştür: 

 DökilmiĢ zülf-i müĢg-âsâ o kadd-i dil-sitân üzre  

 DöĢenmiĢ sâye-i Tûbâ bihiĢt-i câvidân üzre (K. 8/1) 

 “Misk gibi simsiyah saç o sevgilinin boyu üzerine dökülmüş. Tuba ağacının gölgesi 

ebedi cennet üzerine döşenmiş.” 

 

Bâkî, Sultan Murad‟ın dini boyutuna vurgu yaptığı beyitte; onun ariflerin kıblesi olduğunu söyler: 

 Cenâb-ı Hazrete yüz tut kim oldur kıble-i „ârif  

 Sücûdundan garaz zîrâ rızâ-yı Rabb-i a„lâdur (G. 65/4) 

 “Secde etmekten maksat yüce Allah‟ın rızasıdır. Sen de o ariflerin kıblesi olan zata 

yönel.” 

 

Allah‟ın fazlı sayesinde cihan padişahı Sultan Murad muzaffer olmuştur: 

 ĠriĢdi nev-be-nev nusret o mansûr oldı her nevbet  

 Muzaffer eyledi Ģâh-ı cihânı fazl-ı Rabbânî (G. 546/2) 

 “Allah‟ın yardımı üst üste erişince o hep galip geldi. Allah‟ın fazlı cihan padişahını 

muzaffer eyledi.” 
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Bâkî‟nin şiirlerini şimdi bütün dünya can kulağı ile dinlemektedir. Bir yerde Sultan Murad‟ı övse 

insan ve cin topluluğu gelip dinlemektedir. Bu durum Sultan Murad‟ın hükümdarlık ve kutsallık bo-

yutuna işaret etmektedir: 

 ġimdi gûĢ-ı cân ile dinler cihân eĢ„ârumı  

 Medhün itsem bir yire mecmû„-ı ins ü cân gelür (K. 6/19) 

 “Şimdi can kulağı ile cihan şiirlerimi dinler. Bir yerde methini etsem insanlar ve cin-

ler toplanır.” 

 

Sultan Murad‟ın devletinin devamı için dua etmek hususunda bütün kâinatın gönlü bir olmuştur. 

Halk, Tanrı‟nın (günahlardan arınmış) yüce kişisinin (var olmasının) mutluluğu yaşamıştır:  

 Cümle yek-dildür du„â-yı devletünde kâ‟inât  

 Halk ikbâl-i cenâb-ı pâk-i Yezdân eyledi (K. 7/30) 

 “Senin devletine dua etmede kâinatın gönlü birdir. Halk, Tanrının temiz hazretinin 

mutluluğunu yaşadı.” 

 

Bâkî, Sultan Murat için: “Eşiğini padişahların ikbalinin kıblesi eyleyen (Allah) dergâhının topra-

ğını cihana secde yeri etsin.” temennisinde bulunur. Bu dileğin temelinde ona ikbal ve padişahlığın 

Allah tarafından verildiği şeklindeki anlayış yatar: 

 Secde-gâh itsün cihâna hâk-i der-gâhun o kim  

 Âsitânun kıble-i ikbâl-i Ģâhân eyledi (K. 7/31) 

 “Eşiğini padişahların ikbalinin kıblesi eyleyen dergâhının toprağını cihana secde ye-

ri etsin.” 

 

Sultan Murad‟ın padişahlığının ezelde takdir edildiğini Bâkî şairane bir dille ifade etmektedir: 

 Saltanat menĢûrına ism-i Ģerîfün yazdılar  

 Dahı peydâ olmadın nâm u niĢân-ı ma„delet (Mus. 3/3/6)  

 “Adaletin nam ve nişanı daha ortaya çıkmadan şerefli ismini saltanat fermanına 

yazdılar.” 

 

III. Murad sadece zahir âleminde değil, mana âleminde de sultandır: 

 Murâdun Hân Murâdun himmetinden kıl recâ ey dil  

 Kim ol sultân-ı sûret pâdiĢâh-ı mülk-i ma„nâdur (G. 65/6) 

 “Ey gönül! İsteğini Han Murad‟ın himmetinden iste. Çünkü o sultan, mana ülkesinin 

padişahıdır.” 

 

Allah tarafından hükümdarlığın tevcih edildiği düşüncesinden hareket edilerek III. Murad‟ın yü-

ce çadırının ipinin Sidre ve Tuba‟ya bağlandığı ve adaletinin büyük çadırının gökten daha yüce kurul-

duğu iddia edilmektedir: 

 Sidre vü Tûbâya baglandı tınâb-ı kibriyâ 

 Çarhdan a„lâ kurıldı sâye-bân-ı ma„delet (Mus. 3/3/5)  

 “Yüce çadırının ipi Sidre ve Tuba‟ya bağlandı. Adaletin büyük çadırı gökten daha 

yüce kuruldu.” 

 

6. III. Murad‟ın Adaleti 

Bâkî‟nin Sultan III. Murad ile ilgili üzerinde durduğu hususlardan biri de onun adaletidir. Şairi-

miz özellikle onun adaleti üzerinde bilhassa durmuş ve tasvirlerde bulunmuştur. Sultan III. Murad dö-

neminde dünya gül gibi gülmüş ve adaleti nisan ayının yumuşaklığını göstermiştir: 

 „Âlemi gül gibi handân itdi devr-i devleti  

 „Ahd-i „adli i„tidâl-i mâh-ı nîsân eyledi (K. 7/18) 
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 “Onun zamanında dünya gül gibi güldü. Onun adaleti nisan ayının yumuşaklığını 

gösterdi.” 

 

III. Murad‟ın adaleti zamanında dünya rahat, zaman güven ve korkusuzluk içerisindedir: 

 Memâlik zıll-ı rif„atde halâ‟ik hâb-ı râhatde  

 Cihân âsûde „adlinde zamân emn ü emân üzre (K. 8/11)  

 “Ülkeler yüceliğinin gölgesinde, insanlar ise rahat uykusundadır. Adaletinde dünya 

rahat, zaman güven ve huzur içerisindedir.” 

 

III. Murad‟ın adaletinin nesimi ve lütfu dünya bahçesini, gül bahçesinin kıskandığı yer haline ge-

tirmiştir: 

 ġâh-ı „âdil Hân Murâd ol kim nesîm-i „adl ile  

 Lutfı bâg-ı „âlemi reĢk-i gül-istân eyledi (K. 7/17) 

 “Adaletli padişah Murad Han, adaletinin nesimi ve lütfu dünya bahçesini gül bahçe-

sinin kıskandığı yer haline getirdi.” 

 

Adaletinin ülkesi karşısında dünyanın bayındır ülkesi yıkık köy gibi kalır: 

 ġehr-i dârü‟1-mülk-i „adlin seyr iden „âriflere  

 Hıtta-i ma„mûre-i „âlem dih-i vîrân gelür (K. 6/11) 

 “Onun adaletinin ülkesini dolaşan ariflere dünyanın bayındır ülkesi yıkık köy gelir.” 

 

Sultan III. Murad; “Adalet hanedanının gözünün nuru! Adalet hanedanı meclisinin ışık saçan 

mumu”dur. Bu vasıflandırmada Osmanlı soyunun adaletinden söz edilmektedir: 

 Sensin ey çeĢm-i çerâg-ı dûdmân-ı ma„delet  

 ġem„-i nûr-efĢân-ı bezm-i hânedân-ı ma„delet (Mus. 3/3/1) 

 “Ey adalet hanedanının gözünün nuru! Adalet saltanatının meclisinin ışık saçan 

mumu!” 

 

Zulüm eden feleğin cefa okundan inlemek boşunadır. Çünkü yüce hükümdarın adaletinin kılıcı 

vardır: 

 Tîr-i cefâ-yı çarh-ı sitem-gerden inleme  

 ġemĢîr-i „adl-i husrev-i sâhib-kırânı gör (G. 77/10) 

 “Zulüm eden feleğin cefa okundan inleme. Yüce hükümdarın adaletinin kılıcını gör.” 

 

“Cihân-ı ma„delet” tabiri ile Sultan III. Murad‟ın dünyadaki (en) adaletli kişi olduğu vurgusu ya-

pılmaktadır: 

 Cihân-ı ma„delet kân-ı mürüvvet Hân Murâd ol kim  

 Vücûdı sâye-i lutf-ı Ġlâhîdür cihân üzre (K. 8/8)  

 “Cihanın adaletlisi cömertlik/yiğitlik madeni Han Murad ki varlığı cihan üzerinde 

Allah‟ın lütfunun gölgesidir.” 

 

7. III. Murad‟ın Cömertliği 

Sultan III. Murad ile ilgili şiirlerde onun cömertliği üzerinde özellikle durulmaktadır. Sultan III. 

Murad, Bâkî‟ye, Kanunî Sultan Süleyman‟ın (1520-1566) ve II. Selim‟in gösterdiği cömertliklerin 

daha fazlasını yapmıştır: 

 Bâkîye ez„âfın ihsân eyledi eltâf-ı Ģâh  

 Ol kerem kim ġeh Selîm ü Hân Süleymân eyledi (K. 7/24)  

“Padişahın lütufları Bâkî‟ye, padişah Selim ve Han Süleyman‟ın yaptığı cömertlikle-

rin fazlasını ihsan eyledi.” 
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Bâkî, III. Murad‟ın cömertliği sayesinde alçakları koruyan feleğe muhtaç değildir: 

 Bâkî velîk biz felek-i dûn-nevâzdan  

 Müstagnîyüz mürüvvet-i Ģâh-ı kerîm ile (G. 403/8) 

 “Bâkî biz alçakları koruyan felekten cömert padişahın cömertliği sayesinde müstağ-

niyiz.” 

 

Padişahın lütfunu fazlasıyla gören Bâkî, bu hususu çeşitli betimlemelerle anlatma yoluna gitmiş-

tir. (Sultan III. Murad‟ı övme mevzusunda) akla sayısız mana gelse de onun sonsuz lütfuna layık dav-

ranışta bulunmanın imkânı yoktur: 

 Bî-nihâyet lutfuna lâyık edâ mümkin degül  

 Gerçi ma„nâ hâtıra bî-hadd ü bî-pâyân gelür (K. 6/21) 

 “Her ne kadar zihne sınırsız mana gelse de senin nihayetsiz lütfuna layık davranışta 

bulunmak mümkün değildir.” 

 

Padişaha ait bir başka övgü beytinde III. Murad‟ın gönlü bilgi incisindendir, avucu ise armağan-

lar saçarak her daim deniz ve maden üzere fazileti ispat etmektedir. Bu şairane yorumda onun bilgili 

ve cömert oluşuna dikkat çekilmektedir: 

 Dili dürr-i ma„ârifden kefi bezl-i aavârifden  

 Dem-â-dem eyler isbât-ı fazîlet bahr u kân üzre (K. 8/10)  

 “Dili bilgi incileri, avucu armağanlar saçarak fazilette denizlerden ve madenlerden 

üstün olduğunu ispat eder.” 

 

8. Ġlgili Beyitlerde III. Murad için Ġstenenler ve Ona Dua 

Acem padişahının ciğerinin köşesinin (oğlunun) ayak basmasını kutlamak için Sultan Murad öv-

güsünde kaleme alınan kasidenin son beytinde asi düşmanın III. Murad‟ın izinin tozuna boyun eğme-

si, itaat etmezse bir gün kellesinin yuvarlanarak geleceği temennisinde bulunuyor: 

 Hasm-ı gerden-keĢ izün tozına kılsun ser-fürû  

 Ser-fürû kılmazsa bir gün kellesi galtân gelür (K. 6/23) 

 “Asi düşman senin izinin tozuna boyun eğsin. İtaat etmezse bir gün kellesi yuvarla-

narak gelir.” 

 

Sultan Murad övgüsünde kaleme alınan bahariyede yer alan aşağıdaki beyitte, Sultan III. Mu-

rad‟ın eşiğini padişahların ikbalinin kıblesi eyleyen (Allah‟ın) onun dergâhı toprağını cihana secde ye-

ri etmesi yönünde dua edilmektedir: 

 Secde-gâh itsün cihâna hâk-i der-gâhun o kim  

 Âsitânun kıble-i ikbâl-i Ģâhân eyledi (K. 7/31) 

 “Eşiğini padişahların ikbalinin kıblesi eyleyen (Allah), dergâhının toprağını cihana 

secde yeri kılsın.” 

 

Bir başka kasidede ise Bâkî, onun devletine dua ettikten sonra yeryüzü ve gökyüzü Tanrı‟sına 

tevekkül etmenin vacip olduğunu bildirir: 

 Du„â-yı devletinden sonra vâcib sana ey Bâkî  

 Tevekküldür Hudâvend-i zemîn ü âsmân üzre (K. 8/15) 

 “Ey Bâkî! Senin devletine dua ettikten sonra yerlerin ve göklerin İlahına tevekkül 

etmek vaciptir.” 

 

Sultan Murad‟ın tahta çıkışı dolayısıyla kaleme alınan terciibendin son bendi temennilere/dualara 

ayrılmıştır. Aşağıdaki beyitte tabiatı nesiminin halkı gül gibi güldürmesini ve adaleti ilkbaharının 

ufukları gül bahçesi eylemesi dileğinde bulunuyor: 
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 Gül gibi halkı nesîm-i hulkı handân eylesün  

 Nev-bahâr-ı „adli âfâkı gül-istân eylesün (Mus. 3/5/1)  

 “Tabiatının nesimi halkı gül gibi güldürsün. Adaletinin ilkbaharı ufukları gül bahçe-

si kılsın.” 

 

Bâkî; gökyüzünün zümrüt renkli çatısının köşesine III. Murad‟ın yüceliğinin tavusunun çıkıp gü-

neş gibi dolaşmasını arzular: 

 Âsmânun gûĢe-i bâm-ı zümürrüd-fâmına  

 Kadri tâvûsı çıkup gün gibi cevlân eylesün (Mus. 3/5/2)  

 “Gökyüzünün zümrüt renkli çatısının köşesine yüceliğinin tavusu çıkıp güneş gibi do-

laşsın.” 

 

Sultan III. Murad‟ın din ve devletin işyerine rastlayan zor işini Allah‟ın lütfundan (o işini) kolay-

laştırması duasında bulunur: 

 Kâr-gâh-ı dîn ü devletde düĢen düĢvâr iĢin  

 Hak Te„âlâ hazreti lutfından âsân eylesün (Mus. 3/5/3)  

 “Din ve devletin zor işlerini Allah lütfundan kolaylaştırsın.” 

 

Edebi üslupla edilen dualardan birinde, güzellerin perçeminin misk kokulu kılı ve saçının teli gi-

bi Allah‟ın onun ikbalinin yılını sınırsız ve sonsuz eylemesi temennisi yer alır: 

 Târ-ı zülf ü turra-i hûbân-ı müĢgîn-mû gibi  

 Sâl-i ikbâlin Hudâ bî-hadd ü pâyân eylesün (Mus. 3/5/4)  

 “Allah, ikbalinin süresini, güzellerin perçeminin misk kokulu kılı ve saçının teli gibi 

sınırsız ve sonsuz eylesin.” 

 

Padişahların onun karşısında ayaküstünde durmasını ve el bağlamasını; kendi adaletinin yüksek 

divanına çıkıp divan eylemesi istenmektedir: 

 KarĢusında ayagın tursun mülûk el baglasun  

 Kendü çıksun bâr-gâh-ı „adle dîvân eylesün (Mus. 3/5/5) 

 “Padişahlar, onun karşısında ayaküstünde dursun ve el bağlasın. Kendisi de yüksek 

adalet divanına çıkıp divan eylesin.” 

 

Bâkî, Sultan III. Murad‟ın makamının Hz. Süleyman tahtı gibi olmasını ister: 

 ġevket-i Ġskender ü dârât-ı Dârâ bî-kusûr  

 Mesnedin Ģimden girü taht-ı Süleymân eylesün (Mus. 3/5/6) 

 “İskender‟in heybeti ve Dârâ‟nın azameti(ne sahip padişah) makamını şimdiden son-

ra Süleyman tahtı eylesin.” 

 

Mahlasını kendisinden soyutlayarak tecrid sanatı yapan Bâkî, bir yere kul olunacaksa o şanı yüce 

padişaha kul olunmasının gerekliliğini beyan etmektedir: 

 Kul olursan Bâkıyâ ol Ģâh-ı „âlî-Ģâne ol  

 Kim virilmiĢ „izz u devlet dînine dünyâsına (G. 408/7)  

 “Ey Bâkî! Kul olursan o şanı yüce padişaha kul ol. Onun dinine ve dünyasına say-

gınlık ve saadet verilmiştir.” 

 

Sultan III. Murad ile ilgili dikkat çekici beyitlerden birini de aşağıya kaydediyoruz. Bu beyitte 

Bâkî adeta strateji uzmanı gibi tavsiyede bulunmaktadır. Sultan III. Murad‟dan ülkenin temelini ve 

yüceliğin kubbelerini sağlamlaştırmasını isteyen Bâkî, onun talihinin binası için Horasan‟ın alınması-

nın önemini belirtir: 
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 Esâs-ı mülki muhkem kıl kıbâb-ı kadri müstahkem  

 Binâ-yı bahtuna lâzımdur alsunlar Horâsânı (G. 546/7)  

 “Ülkenin temelini ve kudretinin kubbelerini sağlamlaştır. Talihinin binası için Hora-

san gereklidir. Horasan‟ı alsınlar.” 

 

Kendini üftâde (zavallı, biçare) olarak vasıflandıran şairimiz, feleklerin çatısı (gökkubbe) dur-

dukça (III. Murad‟ın) ömrü binasının rükünleri ayağa kalksın, der. Böylece onun ömrünün uzun olma-

sına şairane bir şekilde dua etmiş olur: 

 Du„âsı Bâkî-i üftâdenün ol kim kıyâm itsün  

 Felekler sakfı turdukça binâ-yı „ömrün erkânı (G. 546/8)  

 “Zavallı Bâkî‟nin duası, feleğin tavanı durdukça ömür binasının direklerinin durma-

sı yönündedir.” 

 

Bir başka dua beytinde III. Murad‟ın bahtının yıldızının mumunun, güneşten parlak olmasını ve 

kıymet sarayının çadırının, felekten yüce olmasını temenni eder: 

 Çerâg-ı kevkeb-i bahtun güneĢden tâb-nâk olmıĢ  

 Felekden ser-firâz olsun sarây-ı kadrün eyvânı (G. 546/9)  

 “Bahtının yıldızının mumu, güneşten parlak olsun. Senin kudret sarayının çadırı, fe-

lekten yüksek olsun.” 

 

Her zaman saadet ışığının o mutlu padişaha nasip olduğunu söyleyen şairimiz, bu yüzden feleğin 

Sultan III. Murad‟ı kıskanması gerekliliğini ortaya koyuyor: 

 ReĢk eylesün zamâne Sultân Murâd Hâna  

 Hep pertev-i sa„âdet ol kâm-kâre düĢmiĢ (G. 216/7) 

 “Felek, Sultan Murat Han‟ı kıskansın. Çünkü hep saadet ışığı o mutlu padişaha na-

sip olmuştur.” 

 

SONUÇ 

Divan‟da Sultan III. Murad adına 3 kaside, 1 terciibent ve 7 gazel tespit edildi. Bu şiirlerde III. 

Murad çeşitli unsurlarla tasvir edilmiştir. Tasvirleri sekiz başlık altında topladık. Bâkî Divanı‟nda, 

Sultan III. Murad‟ın hükümdarlığı “şeh, şâh, şâh-ı cihân, şehenşâh, pâdişâh, husrev, sultân, sâhib-

kırân, hân, âfitâb, mâh” gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Onun soy olarak şehzade, padişah ve Osman-

lı hanı olduğu dile getirilmiştir. Şairimiz; hükümdarlığın Allah tarafından verilmesi anlamına gelen 

“kut” inancı minvalinde III. Murad ile ilgili tasvirler yapar. Belki de Bâkî, onun seferlere katılmayıp 

saraya kapanmasından dolayı asker ve savaşçılık özelliği ile ilgili oldukça az tasvire yer vermiştir. İl-

gili beyitlerde askerlik, kahramanlık gibi unsurlara ve Şehnâme kahramanlarıyla kıyaslamalara diğer 

unsurlara nazaran daha az yer verilmiştir. Bâkî‟nin, Sultan III. Murad ile ilgili beyitlerde çok az ol-

makla birlikte Şehnâme kahramanlarına yer verdiği görülür. III. Murad, Şehnâme kahramanlarından 

Sâm, Nerîmân, İskender, Dârâ‟ya benzetilmiştir. Bâkî 12 yıl süren Osmanlı-İran savaşının akislerini 

Sultan III. Murad bağlamında betimlemiştir. O, bir tarihçi edasıyla değil, tarihi olayların, o günkü si-

yasi atmosferin ruhunda yansımalarını dile getirmiştir. Kırım hanının İstanbul‟a gelişini, Türkistan 

hakanının başka bir gün geleceğini, Şah Abbas‟ın yeğeni ve veliahdı (Koç-kapan Hamza Mirza‟nın 

oğlu) Haydar Mirza, 1590‟da Ferhat Paşa‟nın eşliğinde barış rehinesi olarak İstanbul‟a geldiğini, 

Haydar Mirza gelmeden önce onun gelip gelmeyeceği yönünde tartışmaların olduğunu Bâkî‟nin ifade-

lerinden anlıyoruz. Bazı beyitlerde Bâkî, siyasi olayların meydana gelişini, sanattaki ustalığını da gös-

tererek, Osmanlının üstünlüğünü ortaya koyacak şekilde yorumlamıştır. Gîlân Hâkimi Ahmet Han‟ın 

İstanbul‟da bulunmasını, padişahın hizmetini kul gibi yaptığı şeklinde yorumlaması bu duruma bir ör-

nektir. III. Murad bağlamında askeri ve siyasi hayatın akislerini gördüğümüz bazı beyitlerde Şirvân 

gibi bazı şehirlerin fethi ifade edilmektedir. Fethedilmediği halde fethedilmesi istenen bazı yerler ede-
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bi bir üslupla dile getirilmiştir. Türk düşüncesinde “kut”u yani “siyasi otorite”yi Tanrı veriyordu. Sul-

tan III. Murad ile ilgili tasvirlerde bu inanca rastlanmaktadır. Bâkî‟nin Sultan III. Murad ile ilgili üze-

rinde durduğu hususlardan biri de onun adaletidir. Onun adaleti üzerinde durulmuş ve tasvirlerde bu-

lunulmuştur. Onun cömertliği ile ilgili tasvirler de ayrıca dikkat çekicidir. Padişah için 11 şiir yazan 

ve cömertliğinden bahseden Bâkî, ondan doğrudan bir şey istememesi dikkat çekici bir durumdur. Sa-

dece bir beyitte (G. 65/6) gönlüne seslenir ve onun “himmetinden iste”mesini salık verir. Belki de 

Bâkî‟ye III. Murad‟ın lütufları, Padişah II. Selim ve Han Süleyman‟ın gösterdiği cömertliklerin kat ve 

katlarını ihsan eylediği için şairimiz bir istekte bulunmamış olabilir. İkbalinin ve ömrünün sonsuz ol-

ması, yüceliğinin çok olması yönünde dua eden Bâkî, onun için çeşitli iyi temennilerde bulunur. 
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DĠVAN ġAĠRLERĠNĠN GÖZÜYLE MANĠSA
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ÖZET 

Osmanlı Devleti zamanında sadece İstanbul ve çevresinde değil, Anadolu‟da bulunan bazı şehir-

lerde, özellikle Manisa, Amasya, Kütahya ve Konya gibi şehzade sancağı olan yerlerde edebî muhitle-

rin ve ilmî meclislerin teşekkül ettiği bilinmektedir.  

Bir şehzade sancağı olan Manisa‟da birçok âlim ve şair yetişmiştir. Manisa‟ya gelen bazı şairler 

burada bir sanat çevresi bulmuş ve Manisa‟nın sahip olduğu güzelliklerden bahseden şiir veya şiirler 

kaleme almışlardır. Bunlar arasında Manisa‟da kadılık vazifesi yapan Seyyid Vehbî, burayla ilgili iki 

gazel yazmış, Sünbülzâde Vehbî de Seyyid Vehbî‟nin bir gazelini tahmis etmiştir. Divan şiirinin önde 

gelen şairlerinden Nâbî, Manisalı bir dostunu övmek için “Magnîsâ” redifli bir kaside kaleme almış, 

Manisalı şair Birrî Mehmed Dede‟yle olan dostluklarını ifade eden manzumesinde ve mektubunda 

Manisa‟dan bahsetmiştir. Birrî Divanı‟nda Manisa methiyesi olan bir kaside bulunmaktadır. Yine mu-

tasavvıf bir şair olan Tevhide Hanım, Divan‟ında Manisa‟yı bahis konusu etmiştir. Ayrıca Ulvî ve 

Câmî gibi şairler Manisa şehrengizi yazarak buranın güzellerini ve güzelliklerini anlatmışlardır. Adı 

geçen şairler Manisa‟yı birçok yönüyle övmüş ve tanıtmıştır. Bu yazıda Divan şairlerinin Manisa‟yla 

ilgili kaleme aldıkları şiirler konu edilecek ve şairlerin şehrin hangi yönlerine vurgu yaptıkları hak-

kında bilgi verilecektir. 

 

GĠRĠġ 

Tezkirelerde, “şehr-i şöhret-şi„âr…”
584

, “hâki anber-sâ, hevâsı müşkâsâ, sâha-i pür-şeref ü bahâ ile 

nümûne ve cennetin arzuhâ…”
585

, “âb u hevâ ile bihiştâsâ olan…”
586

, “şehr-i dilgüşâ…”
587

 ve “dürer-i 

irfâna kân ve cevâhir-i şecâate mekân olan diyâr-ı behiştâsâ…”
588

 ifadeleriyle övülen Manisa, Yıldırım 

Bayezid devrinde Osmanlı Devleti topraklarına dâhil edilmiş, o zamandan itibaren şehzadelerin tayin 

edildiği bir sancak olmuştur. Sultan II. Murad‟ın oğulları Şehzade Alaeddin ve II. Mehmet Manisa‟da 

valilik vazifesinde bulunmuş; yine II. Bayezid‟in oğulları Şehzade Korkut ve Şehzade Mahmud, Mani-

sa‟da sancak beyliği yapmışlardır. Kanunî Sultan Süleyman yedi yıl Manisa‟da kalmış; oğulları Şehzade 

Mustafa, Mehmed ve Selim burada sancak beyi olarak vazife ifa etmişlerdir. Ayrıca III. Murad ve III. 

Mehmed Manisa‟da bulunmuşlardır. Bu kadar şehzadenin görev yaptığı bir yer olan Manisa imar edil-

miş, buraya camiler, medreseler yapılmış ve şehirde bir kültür ortamı meydana gelmiştir.
589

  

Manisa birçok âlimin, şairin bulunduğu ve yetiştiği bir yerdir. Özellikle 16. asırda Manisa, kültür 

ve edebiyat merkezlerinden olmuş; pek çok şair, şehzadelerin hizmetinde bulunmak ve caize almak 

için buraya gelmiştir.
590

 Örneğin, Şehzade Korkud‟un muhitinde Gazalî, Fedayî, Manisalı Serirî; Şeh-

zade Mahmud‟un meclisinde Necatî Bey, Taliî ve Şevkî; Şehzade Süleyman‟ın etrafında Sehî Bey, 

                                                           
 Bu yazı, 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen ‚Uluslararası Manisa Sempozyumu‛nda sunulan bildirinin genişle-

tilmiş ve yeniden düzenlenmiş hâlidir.  
** Dr. Öğr. Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üni. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl., El-mek: fkoyuncu06@gmail.com 
584 Âşık Çelebi, Meşâirü’ş-Şuarâ, haz. Filiz Kılıç, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2010, s. 1459. 
585 Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şuara, Cilt I, haz. İbrahim Kutluk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s. 

366.  
586 Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, haz. Mustafa İsen, AKM Yayınları, Ankara, 1994, s. 305. 
587 Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-şuarâ, haz. Adnan İnce, AKM Yayınları, Ankara, 2005, s. 204 
588 Sâlim, age., s. 237. 
589 Feridun Emecen, ‚Manisa‛, DİA, Cilt 27, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2003, s. 578. 
590 Haluk İpekten, Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996, s. 181-182. 
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Nişanî Mehmed Paşa ve Ferruhî yer almıştır. Şehzade Mustafa‟nın yanında Taşlıcalı Yahya, Şikârî ve 

Senayî; Şehzade Mehmed‟in çevresinde Fazlî; Şehzade Selim‟in muhitinde Hüseyin Celal Bey, Terzi-

zade Ulvî, Meşrebî Kalender, Hatemî; Şehzade III. Murad‟ın şiir meclisinde Bekâyî, Kazvinli Hekimî 

gibi şairler bulunmuştur.
591

 Ayrıca Manisa Veysî, Makâlî, Birrî ve İbn İsâ Saruhânî gibi önemli şairle-

re beşiklik etmiştir.  

Manisa‟daki edebî ortamın varlığı hakkında şair tezkireleri bize bazı bilgiler vermektedir. Mani-

sa‟daki sohbet meclislerinde şairlerin bir araya geldiği ve karşılıklı şiirler söylediği bazı kaynaklarda 

belirtilmektedir. Bu konuda Esrar Dede, Tezkiresi‟nde Nâbî (d. 1642-öl. 1712), Sâbit (öl. 1712) ve 

Birrî‟nin (d. 1669-öl. 1716) aynı ortamda bulunduğunu ve birbirlerinin şiirlerine nazireler söylediğini 

aktarır.
 592

  

Manisa‟da edebî bir muhitin olduğuna bir başka örnek de Birrî‟nin Bülbüliye isimli eserine Nâbî 

ve Seyyid Vehbî (öl. 1736) gibi zatların dışında Manisa‟da müftülük vazifesinde bulunan Benli Mah-

mud Efendi, Osman Efendi, Tabib-i Sânî olarak anılan Ahmed el-hac Mustafa gibi kişilerin Birrî ile 

Manisa‟da olan dostlukları münasebetiyle takriz yazmalarıdır. Ayrıca Nâbî, Birrî‟ye yazdığı bir mek-

tupta Manisalı dostlarından bahsetmiştir.
593

 

Manisa bazı şairlerin gönül ve zihin dünyasında şiirlerine bahis konusu olacak kadar yer edinmiştir. 

Bunlar arasında Birrî ve Tevhide Hanım (d. 1847-öl. 1901) gibi Manisalı şairlerin yanında vazife gereği 

Manisa‟da bulunan II. Selim‟in meclisinde ud çalan ve Şehzâde III. Murad‟ın hocalığını yapan Ûdî (öl. 

16. yy.), Şehzade II. Selim‟in iltifatına mazhar olan Terzizade Ulvî (öl. 1585), burada kadılık vazifesinde 

bulunan Seyyid Vehbî ve Sünbülzade Vehbî (d. 1720-öl. 1809) de Manisa‟yı medheden şiir(ler) kaleme 

almışlardır. Manisa‟da dostları bulunan ve buraya gelen Divan şiirinin önde gelen isimlerinden Nâbî, bu-

ralı bir dostu için “Magnîsâ” redifli bir kaside yazmıştır. Yine Manisalı olan Câmî (öl. 16. yy.) bir şeh-

rengiz yazarak Manisa‟nın güzellerinden bahsetmiştir. Ayrıca Ûdî, Macerâ-yı Mah isimli mesnevisinde 

Manisa‟yı çeşitli yönleriyle anlatmıştır. Bazı biladiyelerde de Manisa‟nın adı zikredilmiştir.
594

 Bu yazıda 

Divan şairlerinin Manisa‟yla ilgili tespit edilen şiirlerine değinilecek daha önce yapılan çalışmalarda 

izah edilen şiirler, yüzeysel olarak bahis konusu edilecektir.
595

  

  

1. ġairlerin Gözüyle Manisa 

Şairler Manisa şehrini ilk önce övmüşler, buradaki bahar mevsiminden, lalelerden, yapılardan, 

akarsulardan, güzellerden, sohbet meclislerinden, yetişen ürünlerden ve dinî şahsiyetlerden bahsetmiş-

lerdir. Şairlerin gözünde Manisa‟nın nasıl bir yer edindiğini şu başlıklar halinde inceleyebiliriz:  

 

1.1. Manisa Methiyeleri 

Yukarıda ismi zikredilen şairler Manisa‟yla ilgili kaleme aldıkları manzumelerde ilk önce bu 

şehri hususi özelliklerine değinmeden genel olarak övmüşlerdir. Nâbî‟ye göre, Anadolu‟daki diğer vi-

layetlere nispeten benzeri az olan Manisa, gönül cezbeden meydanı ve yumuşak havasıyla insanın 

zihnini tutsak eder. Manisa‟da kadılık vazifesinde bulunan Seyyid Vehbî‟ye göre, Hz. Âdem‟in cen-

netten dünyaya indiği yer eğer Manisa olsaydı cennet sevgisi onun gönlünden uzaklaşırdı. Sabah hafif 

esen rüzgar İsfahan‟ın gözüne sürme yerine Manisa‟nın tozunu hediye etse yeridir. Şair, eğer Mani-

sa‟nın sevdasına tutulsa, yedi cennetin safasını istemeyeceğini dile getirerek bu şehre olan muhabbeti-

                                                           
591 Manisa’da Şehzadelerin etrafında oluşan edebî ortam hakkında detaylı bilgi için bk. Haluk İpekten, age., s. 182-206. 
592 Ayrıntılı bilgi için bkz. Esrar Dede, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, haz. İlhan Genç, AKM Yayınları, Ankara, 2000, s. 61; 

Sâlim, age., 239-244. 
593 Bk. Mecmua-i Takrizat-ı Bülbüliyye, İzmir Milli Kütüphane, Yz 816, 1b-4a. Ayrıca bk. Kenan Erdoğan-Fatih Koyuncu, 

‚Nâbî’nin Manisa’daki Sanat Çevresi ve Birrî-Nâbî Dostluğu‛, Turkish Studies, Volume 9/3, 2014, s. 638-641. 
594 Bk. Cemal Kurnaz, ‚Arayıcızâde Hüseyin Ferdi ve Derviş Ömer Efendi’nin Bilâdiyeleri‛ Divan Edebiyatı Yazıları, Akçağ 

Yayınları, Ankara, 1997, s. 242-245.  
595 Bu çalışmalar için bk. Kenan Erdoğan, ‚Birrî Divanı’nda Manisa ve Şairin Sosyal Çevresi‛, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi, S. 37, 2008, s. 69-85; Süreyya Beyzadeoğlu, “Manisa' da Kadılık Yapan Şair İki Vehbi'nin İki Şiiri‛, İlmi 

Araştırmalar, S. 22, 2006, s. 7-13. 
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ni mübalağalı bir şekilde anlatmıştır. Manisa‟yı gönülden methetmek istediğini belirten Birrî, bunu 

sözleriyle dile getirmek murad eder. Ona göre, bir insan Manisa‟nın İrem bağı gibi güzel olan ovasını 

görse goncanın açılıp güle dönüşmesi gibi yüzünde sevinç belirir. Ulvî‟ye göre, kainat içinde Mani-

sa‟nın bir eşi yoktur, âlem çeşmesinin itibarı olan Manisa büyük bir şehirdir. Ûdî ise, Manisa‟yı tema-

şa ettiğini ve Allah‟ın burayı çeşitli güzelliklerle süslediğini belirtir. Onun aktardığına göre çok güzel 

bir şehir olan Manisa cennet gibidir ve bütün halkı çok zariftir.  

Memâlik-i Anatolı‟da misli nâdirdür 

„Ale‟l-husûs ki ol lâlezâr-ı Magnîsâ 

 

Bu sahn-ı dilkeş ile bu hevâ-yı nâzük ile 

Ne mümkin olmaya hâtır şikâr-ı Magnîsâ
596

 

 

İderdi dâr-ı cinân fikrini gönülden dûr 

Olaydı mehbit-i Âdem diyâr-ı Magnîsâ  

 

Nesîm çeşm-i Sıfâhân‟a tûtiya yirine  

Hediyye itse sezâdur gubâr-ı Magnîsâ  

 

Safâ-yı heşt-bihişte iderdi istignâ 

Olaydı bir dahı Vehbî duçâr-ı Magnîsâ
597

  

 

Gönül diler k‟ide medh ü senâ-yı Magnîsâ 

Suhanda göstere hüsn-i edâ-yı Magnîsâ  

 

Olursa gül gibi hurrem n‟ola gören âdem 

Misâl-i bâg-ı İremdür fezâ-yı Magnîsâ
598

  

 

Didi kim kâinât içinde kat„â 

Bulınmaz şehr-i Magnîsâ‟ya hemtâ  

 

Sevâd-ı şevketiyle oldı a„zam 

Olupdur âb-ı rûy-ı çeşm-i âlem
599

 

 

Temâşâ eyledüm çün ol diyârı  

Müzeyyen itmiş idi anı Bârî  

 

Behiştâsâ o şehr-i pür-letâfet  

Kamu halkı olupdur pür-zarâfet
600

 

 

1.2. Manisa‟da Bahar 

Manisa şehrinde yaşanan bahar mevsimi bazı şairlerin dikkatini çekmiş, özellikle bu dönemde 

tabiatta meydana gelen güzelliklerin tezahürleri şiirlerde bahis konusu edilmiştir. Nâbî‟nin kasidesin-

                                                           
596 Ali Fuat Bilkan, Nâbi Divânı, Cilt 1, MEB Yayınları, İstanbul, 1997, s. 146.  
597 Hamit Dikmen, Seyyid Vehbi ve Divanı’nın Karşılaştırmalı Metni, Yayımlanmamış Doktora Tezi, A. Ü. Sosyal Bilimler Ens-

titüsü, Ankara, 1991 s. 516-517.  
598 Rasih Erkul, Manisalı Birrî Mehmed Dede Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Divanı, Manisa Valiliği Yayını, Manisa, 2000, s. 

162. 
599 Büşra Çelik, ‚Derzi-zâde Ulvî ve Manisa Şehrengizi‛, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 39, 2018, s. 253. 
600 Mustafa Kıraç, Ûdî’nin Mâcerâ-yı Mâh Mesnevîsi (İnceleme- Metin), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 

2006, s. 114-115. 
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den anlaşıldığına göre şair bir bahar mevsiminde Manisa‟ya gelmiştir. Bu vakitte Manisa‟nın çok gü-

zel olduğunu, burada hafif bir rüzgarın estiğini belirtir. Ulvî‟nin nazarında bu mevsimdeki Manisa ay-

rı bir öneme sahiptir. Şair, her tarafı yemyeşil olan Manisa‟nın önünde güzel bir ovanın olduğunu söy-

ler. Seyyid Vehbî‟ye göre, Manisa‟daki bahar rüzgarı ve gül bahçesinde hafif esen yel açılmış bir çi-

çek gibi gönülleri mutlu eder.  

Zihî tarâvet-i fasl-ı bahâr-ı Magnîsâ 

Zihî mülâyemet-i rûzgâr-ı Magnîsâ
601

 

 

Öninde görinür bir hûb sahrâ 

Zemîni yemyeşil itmiş ser-â-pâ
602

  

 

İder misâl-i şükûfe gönülleri handân 

Nesîm-i gülşen ü bâd-ı bahâr-ı Magnîsâ
603

  

 

Câmî, gül mevsimi olarak da adlandırılan ilkbaharda Manisa‟da zaman ve zeminin sevinçle dol-

duğunu, Manisa bağlarının en yüce cennet bahçesi gibi olduğunu söyler. Yine Ûdî, bahar mevsiminde 

her tarafta akarsuların aktığını, erguvan çiçeklerinin açtığını dile getirir. Ona göre, ağaçlar bir çadır 

kurmuş gibi her tarafı sarmış, çiçek ordusu zinetlenmiştir. Zümrüt renkli tahta gül geçmiş, bülbül servi 

üzerinde ötmeye başlamıştır. Gülün veziri lale, sünbül arkadaşı ve kadim dostu menekşedir. Zambak-

lar bir kişinin elini göğe doğru çevirip dua etmesi gibi açmıştır. Manisa‟nın her bağı Rıdvan bahçesi 

gibidir, içinde hûri ve gılmanlar gezer. Tevhide Hanım, Manisa‟ya bahar geldiğinde bülbül sedasının 

zuhur ettiğini ve Manisa‟daki güzelliklerin ortaya çıktığını söyler.  

Fasl-ı güldür toldı şâdîden zamân ile zemîn 

Bâg-ı Magnîsâ olupdur ravza-i huld-ı berîn
604

 

 

Akardı sû-be-sû âb-ı revânı  

Açılmışdı ser-â-pâ ergavânı  

 

Müzeyyen olmış idi cünd-i ezhâr  

Çetirler kurmış idi hayl-i eşcâr 

 

Geçüp taht-ı zümürrüd-fâmına gül  

Okurdı hutbesin serv üzre bülbül 

 

Vezîri lâle vü sünbül nedîmi  

Benefşe hod anun yâr-ı kadîmi 

 

Du„â eyler el açup ana zanbak 

Du„âcı olmaga hem ana elyak 

 

Anun her bâgı olmış bâg-ı Rıdvân  

İçinde seyr iderler hûr u gılmân
605 

 

 

                                                           
601 Bilkan, age., s. 146. 
602 Çelik, agm., s. 253.  
603 Dikmen, agt., s. 516. 
604 Fatih Tığlı, ‚Klasik Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Câmi‘î’nin Manisa Şehrengizi‛, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 

S. 39, 2010, s. 237. 
605 Kıraç, agt., s. 113-114.  
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Bahâr vakti gelir bülbül sadâsı 

Vardır erenlerin anda du„âsı 

Kışın karla dolar dağı ovası 

Akar boz bulanık seli Mağnisa‟nın 

 

Beldemizin üstü dağ önü mesire 

Bahâr gelince cümle çıkarlar seyre 

Gel bunca evliyâları ziyâret eyle 

Şimdi çimendiferdir yolu Mağnisa‟nın
606

 

 

1.3. Manisa Lalesi 

Manisa şehrinin en önemli simgesi olan lale, Divan şairlerinin de dikkatini çekmiştir. Şairler, 

Manisa‟yı övdüğü şiirlerinde muhakkak onun lalesinden bahsetmişlerdir. Aşağıdaki ilk beyitte Seyyid 

Vehbî, Manisa‟daki lale bahçelerinde esen rüzgarlarla oluşan renk dalgalarının coşkusuyla gönlün 

hayretler içinde kaybolacağını söyler. Nâbî‟ye göre, âlemde bir örneği olmayan lale bahçelerini Allah 

buraya mahsus kılmış, Manisa diğer beldelere bu özelliğiyle üstünlük sağlamış ve onun şöhreti cenne-

te ulaşmıştır. Cennet buranın lale bahçelerini, güzelliğini ve suyunu gördükçe Manisa‟yı kıskansa ye-

ridir. Yine Ûdî, Manisa‟nın bahar mevsiminde lalelerle bezendiğini ve gelincik çiçekleriyle donandı-

ğını dile getirir.  

Hurûş-ı mevce-i reng-i şükûfe ile dili 

Garîk-i hayret ider lâlezâr-ı Magnîsâ
607

  

 

O lâlezâr ki yokdur nazîri „âlemde 

Hak eylemiş anı hâss-ı diyâr-ı Magnîsâ 

 

Bilâda itdi tefevvuk o lâlezâr-ı latîf 

Bihişte oldı resâ iştihâr-ı Magnîsâ 

 

O âb u tâb ile ol lâlezârı gördükçe 

Bihişt olursa sezâ şermsâr-ı Magnîsâ
608

  

 

Bezenmiş lâlelerle sahn u sahrâ 

Tonanmışdı şakâyıklar ser-â-pâ
609

  

 

1.4. Manisa‟da Bulunan Yapılar 

Şehzade sancağı olan Manisa, beylikler döneminde özellikle Osmanlı Devleti zamanında imar 

edilmiş; kale, cami ve medreseler yapılarak bayındır hâle getirilmiştir. Ulvî‟nin Manisa Şehrengi-

zi‟nde anlattığına göre, burada iki kale vardır ve eski hisarı viran durumdadır. Camileri olan Manisa 

bu hâliyle cennete benzer, kubbeleri gökyüzü renginde olup minareleri sanki samanyolu galaksisini 

andırır ve cihanın yüzsuyu olan bu şehirde kat kat binalar mevcuttur. Ûdî‟ye göre, Manisa‟daki Sultan 

Cami çok sanatlı bir yapı olup kubbesi Keyvan burcu gibi yüksektir. Ayrıca Tevhide Hanım, Di-

van‟ında Manisa‟daki Sultan Cami, Ulu Cami gibi yapıların adını hususi zikrederek burada medrese 

ve hanların çok olduğunu söyler. 

Yeni kal„a ana künc oldı her ân 

N‟ola eski hisârı olsa vîrân 

                                                           
606 Gürol Pehlivan, vd., Osmanlı Taşrasında Kadın, Şair, Mevlevî Olmak Tevhide Hanım ve Divanı, Manisa Belediyesi Yayını, 

Manisa, 2006, s.189-190.  
607 Dikmen, agt., s. 516. 
608 Bilkan, age., s. 146. 
609 Kıraç, agt., s. 114. 
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Cevâmi„yle müzeyyen içi anun 

Görenler dir ki aynıdur cinânun 

 

Olupdur kubbeler eflâk-ı mînâ 

Minâre kehkeşândur ana gûyâ 

 

İçi kat kat binâlardur o şehrün 

O şehr oldı yüzi suyı bu dehrün
610

 

 

Hem anun Câmi„-i Sultânı câmi„  

Sınâ„iyle pür itmiş anı Sâni„ 

 

Olupdur kubbesi san burc-ı Keyvân  

Tulû„ eylerdi andan şems-i tâbân 

 

Anun her câhı dönmiş gökde aya  

Nitekim kubbesi tâk-ı semâya
611

 
 

 

Etraf köyden şehirlerden gelirler 

Handa hânelerde misâfir olurlar 

Sultân Câmi‟sine saf saf dururlar 

Altın kemerlidir beli Mağnisa‟nın 

 

Ulu Câmi‟nin vurur çanlı sa„ati 

Herkes vaktini bilir bulur râhatı 

Tüccarların budur dâim „âdeti 

Elden ele gezer malı Mağnisa‟nın
612

 

 

Sâlim, Tezkiretü‟ş-şu„arâ isimli eserinde Birrî hakkında bilgi verirken buradaki Sultan Cami ve 

Darüşşifa‟dan bahseder: “ Mütercem-i mezkûr diyâr-ı Magnisa‟da vâkı„ Sultân Câmi„-i şerîfinün 

Dârü‟ş-şifâsında tabîb-i sânî olan Ahmed Efendi nâm hâzıkdan „ulûm-ı nâfi„ayı ahz u kırâ‟at ve vâdî-i 

ma„ârifde hayli mahâret kesb eylemiş idi.”
613

  

 

1.5. Manisa Akarsuları 

Birrî Mehmed, Divan‟ında Manisa‟nın en önemli akarsuyu olan Gediz Irmağı‟nın 1112/1701 yı-

lındaki soğuk bir kış ayında donması üzerine bir tarih manzumesi kaleme alarak hadiseyi nakletmiştir. 

Şairin anlattığına göre, kış sultanı Manisa tarafına bizzat sefer etmiş, bütün halk bu soğuk havadan 

korkmuş ve âlemin hâline felekler ağlamıştır. Yine Seyyid Vehbî buradaki akarsulardan, Ulvî de bu-

rada çok hoş havuzların varlığından bahseder.  

Lîk sultân-ı şitâ şimdi ne hikmetdür kim 

Eyledi bu tarafa kendüsi bi‟z-zât sefer 

  

Birrî bu şiddet-i sermâda dinildi târîh 

Ser-be-ser hem-çü Tuna tondı Gedüs oldı memer
614

  

                                                           
610 Çelik, agm., 253-254. 
611 Kıraç, agt., s. 115. 
612 Pehlivan vd., age., s. 189. 
613 Sâlim Efendi, age., s. 239. 
614 Erkul, age., s. 190-191.  
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Mesâff-ı hâr u has-ı gussaya ider tertîb 

Sufûf-ı mevcini her cûybâr-ı Magnîsâ
615

 

 

Velîkin şehr-i Magnîsâ‟yı yer yer 

Müzeyyen kıldı niçe havz-ı hoş-ter
616

  

 

1.6. Manisa‟nın Güzelleri ve Sohbet Meclisleri 

Manisa‟nın güzelleri şehrengizlere ve şiirlere konu olacak kadar çoktur. Seyyid Vehbî, Mani-

sa‟da siyah saçlı bir güzelden bahseder. Birrî‟nin anlattığına göre, Manisa‟nın iyi hasletlere sahip her-

kesi kendilerine bağlayan güzelleri gönül almakta maharetlidir. Ulvî de buranın güzellerle süslenmiş 

olduğunu, cennetteki hûrilerin Manisa‟da göründüğünü söyler. Ona göre, kimisi güneş kimisi de Müş-

teri gibi olan güzeller, güzellik göğünü ay çehreleriyle süslerler.  

Dil verip bir saçı leylâsına Magnîsâ‟nun 

Düşdü gönlüm yine sevdâsına Magnîsâ‟nun
617

 

 

Hısâl-i hûb ile bi‟l-cümle müsta„idlerdür 

Gönüller almaga her dilrubâ-yı Magnîsâ
618

  

 

Güzellerle müzeyyen içi anun  

Görinür anda havrâsı cinânun  

 

Kimisi Mihr u kimisi Müşteridür 

Melâhat evcinün meh-peykeridür
619

  

 

Ûdî‟ye göre, Manisa‟nın her gönül çelen güzeli parlak bir gül gibi, belki birçok gülden daha çok 

sevilir. Her bağı Rıdvan bahçesine benzeyen bu menzilde hûri ve gılman gibi güzeller gezmektedir. 

Şair onların güzelliklerini anlatmak için biraz daha mübalağalı üslupla, servi boylu güzellerin naz ile 

salınması hâlinde tuba ağacının cennetten onlara bakmak için başını eğeceğini söyler. Sünbülzade 

Vehbî, gönlünü süsleyen Manisalı bir güzele meylettiğini ve Manisa‟ya düşkün olduğunu, buranın 

sahrasında Mecnun gibi dolaşmanın şaşılacak bir şey olmayacağını ifade eder. Câmî, Manisa Şehren-

gizi‟nde buradaki güzelleri isimlerini vererek anlatır. O da Manisa‟nın her tarafında cennet güzelleri 

ve hizmetkârlarının bulunduğunu, her nazlının eda ile dolaştığını belirtir.
620

  

Gül-i ra„nâ gibi her dilberi hûb  

Nice gül belki andan dahı mahbûb  

 

Anun her bâgı olmış bâg-ı Rıdvân  

İçinde seyr iderler hûr u gılmân 

 

Salınsa nâz ile her serv-i bâlâ  

Cinândan baş egerdi ana Tûbâ
621

  

 

 

                                                           
615 Dikmen, agt., s. 516. 
616 Çelik, agm., s. 255. 
617 Dikmen, agt., s. 603. 
618 Erkul, age., s. 162. 
619 Çelik, agm., s. 257. 
620 Ayrıntılı bilgi için bk. Tığlı, agm., s. 229-248. 
621 Kıraç, agt., s. 113. 
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Meyl edip hüsn-i dilârâsına Magnîsâ‟nun 

Oldum üftâde temennâsına Magnîsâ‟nun 

Kays olursam n‟ola sahrâsına Magnîsâ‟nun 

Dil verip bir saçı leylâsına Magnîsâ‟nun 

Düşdü gönlüm yine sevdâsına Magnîsâ‟nun
622

  

 

Toptoludur her taraf vildân u gılmân hûr-ı „în 

Seyr ider her gûşesinde nâz ile her nâzenîn
623

  

 

Seyyid Vehbî, Manisa‟da her gece hususi sohbetleri olduğunu ve Manisa‟daki muhabbet ortamı-

na doyulamayacağını söyler.  

Bu ne nimetdir olur her gece bir sohbet-i hâs 

Hîç toyulmaz hele burasına Magnîsâ‟nun
624

  

 

1.7. Manisa‟da YetiĢen Ürünler ve Mesir 

Tevhide Hanım, Manisa‟da tatlı kavun ve karpuzun yetiştiğini, burada üretilen kaymağın, yağın 

ve balın meşhur olduğunu söyler. Ayrıca Manisa‟daki mesir şenliklerinden ve insanların avuçlarını 

açıp saçılan mesirleri tuttuğundan bahsederek Ayşe Hafsa Sultan‟dan beri süregelen kadim bir gele-

neği anlatır.  

Tevhîde sözünde hilâfın yokdur 

Tatlıdır kavunu karbuzu çokdur 

Karına kaymağına hiç sözüm yokdur 

Namdadır yağ ile balı Mağnisa‟nın 

 

Sultan nevrûz günü mesir saçarlar 

Cem olup cümle halk avuç açarlar 

Mollalar imâretden çorba içerler 

Her şehre ulaşır eli Mağnisâ‟nın
625

  

 

1.8. Dinî ġahsiyetler 

Birrî Dede, Manisa ili sınırlarında türbesi bulunan Hamza Baba‟yı konu edinen bir şiir kaleme 

almıştır. Ona göre Hamza Baba velayet arsasının pehlivanı ve yokluk yolunun himmet eri ve kutbu-

dur. Tevhide Hanım, Karaca Ahmed Sultan, Saruhan Baba, Hâkî Baba ve Kırtık Sultan‟ın isimlerini 

zikredrerek buradaki velilerden ve türbelerden bahsetmiştir. 

Velâyet arsâsının pehlevânı Hamza Babadur 

Fenâ meydânınun sâhib-kıranı Hamza Babadur
626

 

 

Çölünde Karaca Ahmed Sultân hazırken 

Üstünde Saruhan Baba nâzırken 

Sağda Hâkî Baba solda Kırtık Sultân vezirken 

Deftere kayd olmaz vebâli Mağnisa‟nın
627

 

 

                                                           
622 Ahmet Yenikale, Sünbül-zâde Vehbî Divanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, 2017, s. 287. https://ekitap.ktb.gov.tr/ Ek-

lenti/ 56212, sunbulzade-vehbi-divanipdf.pdf?0 (erişim tarihi 14.10.2019). 
623 Tığlı, agm., s. 237.  
624 Dikmen, agt., s. 603.  
625 Pehlivan vd., age., s. 189.  
626 Erkul, age., s. 280.  
627 Pehlivan vd., age., s. 190. Burada adı geçen isimler için bk. Gürol Pehlivan, Manisa Şehrinde Evliya Kültü, Manisa İl Genel 

Meclisi Yayınları, İzmir, 2012. 
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SONUÇ 

Osmanlı Devleti zamanında sadece İstanbul ve çevresinde değil, başta şehzade sancağı olan şe-

hirler ve daha başka yerlerde de ilim, kültür ve sanatta önemli faaliyetler olmuştur. Manisa da bu şe-

hirlerin başında yer alır. Burada görev yapan şehzadelerin çevresinde birçok şair bulunmuş ve bir 

edebî muhit teşekkül etmiştir. Şehzadelerin himayesinde olan şairlerin yanında Manisa‟da doğan ve 

yetişen şairlerin bulunması burada edebî faaliyetlerin artmasına zemin hazırlamıştır.  

Manisa birçok yönüyle bazı şairlerin eserlerine konu olmuştur. Manisa‟da çeşitli vazifelerde bu-

lunan Ûdî, Ulvî, Seyyid Vehbî ve Sünbülzâde Vehbî gibi zatların yanında Nâbî gibi Manisa‟ya gelen 

şairler burayı konu ettikleri şiirler kaleme almışlardır. Yine Birrî ve Tevhide Hanım gibi Manisalı şa-

irler divanlarında müstakil olarak Manisa‟yı anlatan şiirlere yer vermişlerdir. Ayrıca Manisalı Câmî, 

memleketinin güzelliğini ve güzellerini anlatan bir şehrengiz kaleme almıştır. Gerek mesnevi ve kasi-

de gerekse gazel nazım şekliyle yazılan bu manzumelerde Manisa şehri birçok niteliğiyle övülmüştür. 

Özellikle buranın lalesi, baharı, güzelleri, akarsuları, mesire yerleri ve yapıları şairlerin değindiği ko-

nular olmuştur. Manisalı şairlerin eserlerinde Manisa‟nın daha detaylı tanıtıldığı, Gediz Nehri‟nin 

donması ile mesir şenliği gibi daha özel durumların anlatıldığı görülmektedir. 
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NAZÎM DĠVANINDA SANATLI MANZUMELER628 
Mustafa Sefa Çakır

**
 

 

GĠRĠġ 

Şiir, sözün en latîf hallerinden biridir. Şâir, herkesin kullanabilir olduğu kelimeleri alır ve onları 

sanki başka bir dünyaya aitmiş gibi zarif bir hale getirir, sıradanlıktan çıkarır. Bunu yaparken de hayal 

dünyasının kapılarını aralar ve kabiliyetinin verdiği ölçüde nazmını kurar. Şiiri şiir yapan en etkin un-

sur ise edebi sanatlardır. Klasik belâgat kitaplarımızda meânî, beyân ve bedî' olarak tasnif edilmiş bu 

sanatlara hiçbir şair bigâne kalmamıştır.  

Nasıl ki şiir bir anlamda sözü üstün tutmaktır, şair de kendisini diğer şairlere üstün kılmak için 

şiirini daha erişilmez hale getirmek çabasındadır. Şiirlerinde kendilerini, sanatlarını açıkça övdükleri, 

meydan okudukları bir yana nazîre geleneği dahi bu anlamda 'ben daha iyisini yaparım' demenin bir 

yolu olmuştur. Bu daha iyisi için ne söylediğinin yanında nasıl söylediği daha da önem arz etmektedir. 

"Divan Edebiyatı'na mensup bir sanatkâr için hüner ve marifet, faaliyetlerde en öndedir. Şair, kendin-

den öncekilere ve muasırlarına karşı olan üstünlüğünü bu yolla kurmağa çalışacaktır. Muvaffakiyeti, 

bedi' hüner ve marifetlere rağbet göstermek, bir takım şekil ve kaidelere bağlı olmakta gören şair için 

sanat ön plana çıkmıştır. Sanatta esas ise, teşbîh, isti'âre, mecâz, tenâsüb, tevriye, cinâs... vs. gibi söz 

ve anlamla ilgili kelime oyunlarına baş vurmaktır. Bu oyunlar sanatçıyı mükemmele götürecek vasıta-

lardır. Zira sanatçının amacı eksiksiz ve kusursuz olanı meydana çıkarmak, mutlak güzele varmaktır." 

(Külekçi, 2005: 13-14) 

 Meânî, sözün yerinde kullanılmasını, muhatap veya konuşanın durumuna uygun ifade edilmesi-

ni sağlayan ve cümlenin dil kuralları çerçevesinde uğradığı değişikliklerden kısacası belâgatin cümle 

ile ilgili konularından bahseden ilim dalıdır. (Saraç, 2016: 55) Beyân ise anlamın ifade yollarını, şekil-

lerini konu edinir. Mecaz, kinaye, istiare, teşbih gibi meseleler beyânın alanı içerisindedir. Bedî' ise 

sözü ses ve anlam yönünden süsleyen sanatlarla ilgilenir. "Bedî' kelimesinin lügat anlamı, örneksiz ve 

modelsiz bir şeyi icat etmeyi ifade eder (Bu temel anlamıyla ilgili olarak, el-bedî' örneksiz ve model-

siz yaratan manasında Allah'ın isimlerindendir). Belâgat terimi olarak ise bedî', belâgatin meânî ve 

beyan kısımlarından sonra gelen, manâya delâleti açık ve durumun gereğine uygun olan sözü lafız/ses 

ve mana yönlerinden güzelleştiren usul ve maharetlerden (muhassinât) bahseden bir ilimdir." (Saraç, 

2016: 153) Tenâsüb, tezat, leff ü neşr, tekrir, mübalağa, tecâhül-i ârif, hüsn-i ta'lîl, cinas, iktibas ve 

daha birçok sanat bu başlık altında değerlendirilir.  

Şairler, edebi sanatlardan her mısrada veya beyitte yararlanabildiği gibi bazen de şiirin bütününü 

sanatlı bir şekilde kurabilir. Aynı sanatı bir şiirin bütününde uygulamak -ki bu bazen uzun bir kaside 

dahi olabilir- daha zor bir durumdur ve ciddi bir şiir gücü istemektedir. Yahyâ Nazîm de bu zoru di-

vanında birçok yerde başarmış isimlerden birisidir.  

 

Yahyâ Nazîm'in Hayatı 

Yahyâ Nazîm, İstanbul'un Kumkapı semtinde Gedikpaşa'da doğmuştur. Ömrünün ilk yıllarını da 

yine burada geçirmiş ve "Gedikpaşalı Nazîm" olarak tanınmıştır. Doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi 

bulunmamakla birlikte ölüm tarihinin 1727 oluşu ve Sicill-i Osmânî'de geçtiği üzere vefat ettiğinde 

seksen yaşında olduğu bilgisi bize yaklaşık olarak 1649-1650 yıllarını doğum tarihi olarak vermekte-
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dir. (İpekten, 1997: 142) Asıl adının Yahyâ olduğu kaynakların genelinde geçmektedir. İlk mahlası 

"Halîm" ise de daha sonra Neşâtî tarafından kendisine "Nazîm" mahlası verilmiştir. Hânende Nazîm, 

Nazîm Yahyâ Çelebi olarak tanınmasının yanında na't türünde çok sayıda eser vermesinden dolayı 

"Na't-gû" sıfatıyla da anılmaktadır. 

Divanından ailesi hakkında edindiğimiz bilgilere göre babası Ali Çelebi isimli bir kişidir, 

1103/1691 yılında vefat etmiştir. Babasının vefatından yaklaşık 12 sene kadar sonra 1115/1703 yılın-

da da annesi vefat etmiştir, ismi dâhil hakkında bilgi bulunmamaktadır. Yine kardeşleriyle ilgili bir 

bilgi olmamakla birlikte yalnızca 1119/1707 yılında vefat eden Hüseyin isminde bir kardeşine diva-

nında rastlamaktayız. 

Nazîm'in eğitimiyle ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Şiir ve musikiye kabiliyetli olduğu an-

laşılması üzerine genç yaşlarda Enderun'a alındığı ve öğrenimini burada yaptığı bazı kaynaklarda zik-

redilmiştir. Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Öğrenimi bittikten sonra sarayda çeşitli görevlerde bulun-

muştur. Bir ara kilâr-ı hâssa nöbetçibaşılığına getirilmiştir. Daha sonra ise ömrünün sonuna kadar İs-

tanbul pazarbaşılığı görevini sürdürmüştür. Maddi olarak çok da iyi bir hayat geçiremeyen Nazîm, ba-

zı şiirlerinde maaşının azlığından şikâyet etmiştir. 

Yahyâ Nazîm'in tarikat mensubiyeti noktasında da çeşitli görüşler vardır. Bursalı Tahir (Tâhir, 

2000: II/452-453) ve Mehmed Süreyya (Süreyyâ, 1311: IV/568) onun Mevlevi olduğunu söylemekte-

dirler. Galata Mevlevihanesi şeyhi Arzî Dede'ye intisab ederek şiir ve musiki bakımından ilerlediği, 

şeyhinin ölümü üzerine Edirne'ye giderek Neşâtî Dede'ye intisap edip sohbetlerinde bulunduğu riva-

yet edilmektedir. 

On yedinci asrın ikinci yarısı ile on sekizinci asrın ilk çeyreğinde yaşamış olan Yahyâ Nazîm, 

padişahlardan IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa ve III. Ahmed devirlerini görmüş-

tür. Uzun denilebilecek bir ömür geçirdikten sonra 1727'de vefat etmiştir. "Dedi yâ hay göçtü Yahyâ-

yı Nazîm" (1139) mısra'ı ile ölümüne tarih düşürülmüştür. Vefat ettiği yer ve mezarı hakkında bilgi 

bulunmamaktadır.  

 

Yahyâ Nazîm'in Sanatı 

Nazîm'in tek eseri beş bölümden daha doğrusu farklı zamanlarda meydana getirdiği beş divandan 

oluşan Dîvân-ı Belâgat-unvân-ı Nazîm isimli külliyatıdır. İlk divanının tarihi 1668 olmasından hare-

ketle onun genç yaşlardan itibaren eser üretmeye başladığını söyleyebiliriz. Divanda na't türünde ya-

zılmış şiirlerin çokluğu aşikârdır. Gerek yaşadığı dönemde gerekse sonrasında Nazîm bu yönüyle 

meşhur olmuştur. Kaside, gazel, mesnevi, kıta, murabba, muhammes, müseddes, müsemmen, müste-

zad, terkib-i bend ve müfred gibi birçok nazım şeklini divanda görmekteyiz. Çok sayıda yazma nüs-

hası olan divan oldukça hacimlidir. 

Nazîm, yaşadığı yüzyılda şairler arasında öne çıkan isimlerdendir. Daha çok na'tlarıyla tanınmış-

tır. Atâ Bey, onun için; "Na't-gûlukda Arab ve Acem ve Türk'de hiç emsâli görülmemiş olan..." (Ars-

lan, 2010: I/256) diye söz eder.  

Ziya Paşa da Harâbât isimli eserinin mukaddimesinde Nazîm ile ilgili olarak şunları söyler: 

Óaööâ ki Naóîm òoş-edâdır 

Vaããâf-ı Óabîb-i Kibriyâ'dır 

 

Hiç kimsede yoúdur ol ùabîèat 

Bir şâèire olmadı bu devlet 

 

El-àıb÷a o pîr-i pâk-râya 

äarf etmedi èömrini hebâya 

 

Óaãr eyledi naète røzgârın 

Óâøırladı gitmeden mezârın (Ziya Paşa, 1311: 66-67) 
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Yahyâ Nazîm hakkında müstakil bir esere sahip olan Ruşen Ferit Kâm, onun şairliği hakkında şu 

tespitlerde bulunur: 

"Nazîm, eski klasik edebiyatın malûm olan rükünlerindendir. Diline ve kalemine hâkim divan 

edebiyatının icab ettirdiği bilgilerin hepsine vâkıf olan şair Nazîm de, arkadaşları gibi mazmun etra-

fında dolaşmak iptilasından dolayı, yürekten ziyade kafaya hitab eden zümrenin ileri gelenlerindendir. 

His ve hayal tezgahında dokuduğu kumaşların hepsindeki renkleri, nakışları o devrin modasına uy-

durmuştur. Çünkü rengi, nakşı başka türlü olan kumaşlara, o zamanlarda kimse kıymet vermezdi. İşte 

Nazîm'in faal kafası, cevval zekası da eserlerini daima o modellere göre yapmış, muvaffak olmuştur. 

Nazîm, şiirde şöhretinin en büyük kısmını söylediği naatlere borçludur. Divanının hemen hemen üçte 

ikisini söylediği naatler teşkil etmektedir." (Ferit, 1933: 23) 

Nazîm, kasidede Nef'î'nin, gazelde ise Neşâtî'nin etkisi altında şiirler kaleme almıştır. Neşâtî'nin 

onun için ayrı bir yeri olduğu muhakkaktır. Divanında da şiirlerini ona beğendirmekle övünmektedir: 

Naôîm-âsâ nola àarrâlanursam ùabè-ı şøòumla 

Begendirdim Neşâ÷î gibi bir ùstâda eşèârı 

Nazîm'in şarkı türünü ilk deneyen şairlerden olması da onu ayrı kılan özelliklerindendir. Şarkıda 

Nedîm'in etkilendiği kişi olarak Nazîm'i zikretmek gerekir. Şarkıları oldukça sade bir dille kaleme 

alınmıştır. 

Nazîm, kendi şiiriyle ilgili görüşlerini divanında kimi yerlerde dile getirmiştir. Buralardan yola 

çıkarak şunları söyleyebiliriz; O, kendisinin hüsn-i edâ sahibi bir şair olduğunu düşünmektedir, sö-

zünde ruh olduğunu, şiirine feyz-i İlahi'nin rüzgârının taraf taraf erdiğini ve taze bir söyleyişe kavuş-

tuğunu söyler, şair olabilmek için kabiliyetinin mührüyle Süleymanlık ettiğini, şöhretinin dünyayı tut-

tuğunu, söz söylemede yektâ ve her vadide fen sahibi olduğunu dile getirir. Onun şiiri karşısında ehl-i 

nazmın ağzının suyu akar, nazmında tanıdık kelimelerle yeni anlamlara ulaşmıştır, şiirde akranı yok-

tur, her satırında nice hayat bahşeden çeşmeler vardır, şiirine söz söylenmez ve şiirinin benzeri yoktur, 

şiiri hikmet hazinesidir, nazmı bir tesbih gibi elden düşmese yeridir iddialarında bulunur. 

Nazîm, yaşadığı dönemde ve sonrasında oldukça ilgi görmüş, şiirlerine nazireler yazılmış, tah-

misler yapılmıştır. Tezkirelerde ve yine bazı tarih kitaplarında ondan uzun bahsedilmiş, şiirlerinden 

çok sayıda örnekler verilmiştir. 

Nazîm'in şairliği kadar önemli diğer bir yönü de bestekârlığıdır. Her iki alanda da başarısıyla 

meşhur olmuştur. Kendisi de bir musiki-şinas olan Ruşen Ferit Kâm onun bestekârlığı ile ilgili olarak 

bazı tespitlerde bulunmuş ve şu bilgileri vermiştir: 

"Nazîm, insanlara bediî heyecan ve tehassüslerini ifade için en güzel, en beliğ vasıta olan musiki 

ve şiir gibi iki ince san'atin hakikî üstatlarındandır. Diğer şair musikişinaslarımızdan hiçbiri Nazîm 

kadar bu iki san'atteki ehliyet ve kudretlerini bir hizaya getirememişken Nazîm, her iki sahada da aynı 

şöhret ve muvaffakiyeti kazanmıştır... 

Filhakika, zamanımıza kadar gelen birkaç parça eserinden, Nazîm'in hakikî bir üstat, metin, zarif 

bir bestegâr olduğu anlaşılmaktadır. Muhtelif kütüphanelerle nezdimdeki yazma mecmualarda yalnız 

(Beyatî) makamında Nazîm'e ait yirmiden ziyade murabba' kaydedilmiştir ki, fazla dikkat ve müşkil-

pesentliğin ve titiz bir itinanın hüküm sürdüğü o zamanlarda, aynı makam ve şekilde, çoğunun ikaları 

da bir olan, bu kadar eseri meydana getirebilmek için, çok derin bir vukuf ve salâhiyet, zengin ve ren-

gin bir his ve heyecan kaynağı taşımak lâzımdır! 

Nazîm, malûm olan beste şekillerinden, en ziyade (Murabba') (Nakış) (Semaî) gibi eserler mey-

dana getirmiştir. Onun kılasik musikimizin çok san'atli birer abidesi olan (Kâr) şeklinde eserlerine te-

sadüf edemedim, Şarkıları da diğer eserlerine nisbetle çok azdır. Kendi naatlerinden "Âfitâb-ı ãubó-ı 

mâ-evóâ Óabîb-i Kibriyâ" matla'lı Rast makamındaki Durağından başka dinî eseri de yoktur... 

Nazîm, Rehavî, Pençgâh, Nikriz, Nişabur, Mahur, Neva, Uşşak, Beyatî, Acem, Acemaşîran, Ni-

havent, Arazbar, Tahir, Dügâh, Saba, Çargâh, Hüseynî, Hüseynîaşiran, Horasan, Buselik, Buselikaşi-

ran, Kürdî, Hicaz, Hisar, Şehnaz, Gerdaniye, Muhayyer, Muhayyerbuselik, Muhayyersünbüle, Isfa-

han, Gül'izar, Irak, Muhalifırak, Segâh, Hüzzam, Maye ilh... gibi, bir kısmı zamanımızda kullanılma-
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yan, makamlarda bir çok eserler meydana getirmiştir ki, Salim Efendi'nin "Hâlâ âgâze olunan makam-

lardan bir makam yoktur ki ol ser-i defteri ehl-i tıba' anda vafir bir Beste ve Semaî ihtira' eylememiş 

ola" sözü hiç de mübalağalı değildir! 

Esat Efendi, onun, "Beş yüzden mütecaviz Murabbaat, Nakış ve şarkısı" olduğunu söylüyor ki 

hemen hemen her kütüphanede tesadüf edilen yazma mecmualarda Nazîm'in bestelediği üç yüze ya-

kın eserin güfteleri renksiz birer hatıra olarak göze çarpmaktadır! 

Şüphesiz ki Nazîm'in zamanımıza kadar gelen bu eserleri, adet itibarile, diğer eserlerine göre hiç 

denecek kadar azdır. Bununla beraber klasik beste üslubumuzun en güzel numunelerini teşkil eden bu 

eserlerde Nazîm'in makam ve ika' hususundaki iktidar ve tasarrufatı, umumiyetle bestegârlıktaki yük-

sek kabiliyet ve kudreti, açık olarak görünmektedir. 

Nazîm, bestelediği eserlerin güftelerini muhtelif şairlerin divanından aldığı gibi, birçoklarını da 

kendi şiirleri arasından seçmiştir... 

Nazîm, bestegârlık ve şairlikten başka hanendelikle de şöhret kazanmıştı. Esat Efendi, onun tiz 

ve güzel bir sesi olduğunu yazar." (Ferit, 1933: 18-22) 

Bestekârlığının yanı sıra tiz ve etkili sesiyle dönemin önde gelen hânendelerinden olan Nazîm 

devrin na„thanları ve dinî edebiyatın önemli şairleri arasındadır. Kaynaklarda mûsikideki hocaları 

hakkında bilgi bulunmamakla birlikte Nefîrî Ahmed Çelebi, Hâfız Post ve Itrî gibi mûsikişinaslardan 

faydalanmış olması muhtemeldir. Esad Efendi‟nin Atrâbü‟l-âsâr‟ında 500‟den fazla beste, semâi ve 

şarkısı olduğunu söylediği Nazîm‟in eserlerinden 300‟e yakınının güftesi güfte mecmualarında tesbit 

edilmiştir. Ayrıca çoğunun güftesi kendisine ait olan bestelerinden na„t, beste ve semâi formunda gü-

nümüze ulaşan on dört eserinin listesini Yılmaz Öztuna kaydetmiş, Türkiye Radyo ve Televizyon Ku-

rumu repertuvarında ise altı beste ile birer semâi ve şarkısı yer almıştır. Güfte mecmualarında bayatî 

makamında yirmiden fazla beste ve onu aşkın semâisine rastlanması onun bu makama olan ilgisini 

gösterir. Eski bestekârlardan farklı bir melodik yapı ve estetik anlayışla bestelediği eserleri arasında, 

“Gönül düşüp ham-ı gîsû-yi yâre kalmıştır” mısraıyla başlayan muhayyer murabba bestesiyle, “Dîdem 

yüzüne nâzır, nâzır yüzüne dîdem” mısraıyla başlayan şehnaz nakış ağır semâisi günümüzde de sevi-

len eserler arasındadır. Nazîm‟in şiirleri pek çok bestekâr tarafından bestelenmiştir. Bunlar arasında 

Itrî, Küçük İmam Mehmed Efendi, Tab„î Mustafa Efendi, Dellâlzâde İsmâil Efendi, Sultan III. Selim, 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Zekâi Dede zikredilmelidir. (Uzun-Özcan, 2006: 453) 

 

Yahyâ Nazîm'in Divanı 

Nazîm'in divanı ile ilgili bazı bilgiler vermekte fayda olacaktır. Divan, "Kasîde, Tarih, Gazel, 

Müstezâd, Muhammes, Tahmis, Müseddes, Müsemmen, Mu'aşşer, Tercî'-i Bend, Terkîb-i Bend, Lü-

gaz, Mesnevi, Şarkı, Kıt'a, Rubâ'î ve Matla" olmak üzere 17 farklı nazım şekliyle yazılmış manzume-

lerden oluşmaktadır. 

Bu nazım şekilleriyle yazılan 1564 manzumenin dağılımı ve beyitlerinin sayısı şu şekildedir: 

 "96 adet Kasîde (4746 beyit) 

 81 adet Tarih (677 beyit) 

 748 adet Gazel (5066 beyit) 

 2 adet Müstezâd (14 beyit) 

 2 adet Muhammes (toplam 44 bend, 110 beyit) 

 4 adet Tahmis (toplam 22 bend, 55 beyit) 

 4 adet Müseddes (toplam 30 bend, 90 beyit) 

 1 adet Müsemmen (toplam 14 bend, 56 beyit) 

 1 adet Mu'aşşer (toplam 5 bend, 25 beyit) 

 2 adet Tercî'-i Bend (toplam 12 bend, 48 beyit) 

 12 adet Terkîb-i Bend (toplam 96 bend, 787 beyit) 

 12 adet Lügaz (76 beyit) 

 11 adet Mesnevi (642 beyit) 
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 10 adet Şarkı (toplam 51 bend, 102 beyit) 

 50 adet Kıt'a (318 beyit) 

 353 adet Rubâ'î (706 beyit) 

 175 adet Matla' (175 beyit)" (Çakır, 2018: 137) 

Divandaki toplam beyit sayısı ise 13693'tür. Divanda bulunan toplam 1564 adet manzumeden; 

56'sı kasîde, 64'ü gazel, 2'si müstezâd, 2'si muhammes, 1'i tahmis, 1'i müsemmen, 1'i tercî'-i bend, 3'ü 

terkîb-i bend, 3'ü mesnevi, 5'i kıt'a, 108'i rubâ'î ve 54'ü matla' olmak üzere 300 tanesi na'ttır. Na'tların 

toplam beyit sayısı 4520'dir, yani divanın yaklaşık üçte biri na'ttır. Bu oran da Nazîm'in na't-gû sıfatını 

hak ettiğini göstermektedir. (Çakır, 2018: 1376) 

 

Divandaki Sanatlı Manzumeler 

Divan edebiyatında şairlerin sanat gücünü daha fazla ortaya koymak adına kaleme aldıkları bazı 

özel manzumeler vardır. Bunlar hem ciddi bir yetenek hem de yüksek bir zeka ürünü eserlerdir. Prof. 

Dr. Mehmet Arslan bu manzumeleri şu şekilde sınıflandırmıştır ve bu konuda hazırladığı kitap için 

çalışmaları sürdükçe daha artacağını da belirtmiştir: 

1-  Sadece noktalı harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

2-  Sadece noktasız harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

3-  İçerisinde elif harfi bulunmayan kelimelerle yazılan manzumeler. 

4-  Sadece birleşen harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

5-  Sadece birleşmeyen harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

6-  Bir harfi noktalı bir harfi noktasız harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

7-  Bir gazeldeki bütün kelimelerin harflerinin aynı sayıda olması şeklinde yazılan manzumeler ki 

bu kelimeler üç, dört, beş harften oluşabilmektedir. 

8-  Elifnâmeler ki bunların birkaç farklı sistemde yazıldıklarını görüyoruz. 

9-  Muvaşşahlar ki bugün bu sanata Akrostiş diyoruz, bu da birkaç farklı sistemle yazılabilmektedir. 

10-  Satrançlar. 

11-  Uzun bir manzumenin ki bunlar genellikle kasidelerdir, her mısra veya beytinde aynı iki kelime-

yi kullanarak yazılan manzumeler. 

12-  Terimlerle yazılan manzumeler yani bir manzumede sadece bir bilim dalının veya herhangi bir 

konunun terimlerinin kullanılmasıyla yazılan manzumeler. Mesela musiki terimleri, kitap isimle-

ri, giysi isimleri, meyve isimleri, çiçek isimleri, gemicilik terimleri, atasözleri, edebi sanat terim-

leri, hac terimleri, muhtelif bilim terimleri (sarf, nahiv, mantık, kelam, hadis vb.). 

13-  Dedim-Dedi yani mürâca'a şeklinde yazılan manzumeler. 

14-  Müşterek manzumeler ki bunlar da birkaç farklı sistemle yazılmaktadır. 

15-  Kekeme diliyle yazılan manzumeler. 

16-  Sıbyan yani çocuk diliyle yazılan manzumeler. 

17-  Kuşdili ile yazılan manzumeler. 

18-  Sayılarla yazılan manzumeler. 

19-  Bahr-i Taviller. 

20-  Muammâlar. 

21-  Lugazlar. 

22-  Sanatlı tarih manzumeleri. 

23-  Cinâs sanatıyla yazılan manzumeler. 

24-  Maklûb sanatıyla yazılan manzumeler. 

25-  Reddü'l-Acz Ale's-Sadr sanatıyla yazılan manzumeler. 

26-  Şiir içinden şiir çıkarma şeklinde yazılan manzumeler. 

27-  Şifreli alfabelerle yazılan manzumeler. 

28-  Mülemmalar yani her kelimesi, mısrası veya beyti farklı dillerle yazılan manzumeler. 

29-  Şiirdeki her kelimenin aynı harfle başladığı manzumeler. 
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30-  Leb-değmez şeklinde yazılan manzumeler. 

31-  Her mısranın veya beytin aynı harfle başlayıp aynı harfle bittiği manzumeler. 

32-  Harflerle yapılan oyunlarla yazılan manzumeler. 

33-  Bütün kelimelerin üstünle telaffuz edildiği manzumeler. 

34-  Üç kafiyeli, dört kafiyeli manzumeler. 

35-  Tekrir sanatıyla yazılan manzumeler. 

36-  Kalb-i ba'z ve kalb-i küll sanatıyla yazılan manzumeler. 

37-  Alfabenin bütün harflerinin kullanıldığı mısra veya beyitler. 

38-  Mühmel veya zencir sanatıyla yazılan manzumeler. 

39-  Görsel şekillerle (mesela şecerî) yazılan manzumeler. 

40-  Her beytinde Leff ü Neşir sanatının kullanıldığı manzumeler. 

41-  Çâr-ender-çâr kasideleri. 

42-  Zü'l-kâfiyeteyn gazeller. 

43-  Beyitlerinin son kelimeleri ikileme niteliğinde olan gazeller. 

44-  Bütün mısralarının elif harfiyle başlayıp elif harfiyle bittiği gazeller." (Arslan, 2017: 25) 

 

Nazîm de divanındaki bazı manzumeleri baştan sona sanatlı bir şekilde kurmuştur. Bu yönüyle 

bu şiirler dikkat çekicidir ve üzerinde durulmayı hak etmektedir. 

Nazîm, bir gazelinde başlık kullanmış ve adeta bu gazeli kelimeleri sıralamak şeklinde kurmuş-

tur. Divanda 436. sırada bulunan, "áazel-i dil-keş ber-nehc-i leff ù neşr-i àayr-i mùşevveş" başlığını 

taşıyan ve her beytinde leff ü neşr-i müşevveş sanatı uygulanan gazel şu şekildedir: 

 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün)  

1 Gül ü àonca semen lâle nihâl ü cû çemen sünbül 

 èİõâr u fem òad ù èârıø öad ù reftâr u òa÷ kâkùl 

 

2 Sirişk ù dil ciger ten úadd ü nâle dâà u òûnâbe 

 èAraú sâúî kebâb ü bezm ü çeng ü nây u câm ü mül 

 

3 Nigeh àamze müje ebrû leb ü güftâr u óüsn ü dil 

 Sinân òançer òadeng ù yâ şeker ÷ø÷î gùl ù bùlbùl 

 

4 Dehen dendân ù zùlf ù sîne òâl ù çeşm ù òa÷ ruòsâr 

 äadef dür mevc deryâ fùlfùl ù nergis benefşe gùl 

 

5 Señer şeb şemè ù pervâne neşâ÷ u àam Naóîm ù èaşö 

 Cebîn ü ùurre dilber dil viãâl ü hecr ü cüzé ü kül 

Divanda 175. sıradaki gazelde harflerin noktalarıyla oynayarak veya harflerin yerini değiştirerek 

tashîf ve kalb-i küll sanatı yapılmıştır. İlk beyitte maóabbet ve miónet kelimeleri; ikinci beytin ilk 

mısraında àınâ ve èanâ kelimeleri ile ikinci mısraında cesâret ve òasâret kelimeleri; üçüncü beyitte ilk 

mısrada kerem ve merg kelimeleri ile iúbâl ve lâ-beúâ kelimeleri, ikinci mısrada ise èişret ve èusret 

kelimeleri; dördüncü beyitte bâr, yâr ve nâz kelimeleri ile ikinci mısradaki zaómet ve raómet kelime-

leri; son beyitte ise ilk mısrada àâfil ve èâúil ile ikinci mısradaki feãâóat ve feøâóat kelimeleri bu şe-

kilde kullanılmıştır. Bu çeşit kullanıma, tashîf adı verilmektedir. Tashîf bir nevi kelimelerdeki nokta-

larla oynamak demektir: 

 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 

1 Derd-i maóabbet âdeme miónet degil nedir 

 Miónet cihânda derd-i maóabbet degil nedir 
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2 Şekl-i àınâ èanâ iken evöâtı dem-be-dem 

 äarfa cesâret olsa òasâret degil nedir 

 

3 Úalb-i kerem ki mergdir iúbâl lâ-beúâ 

 èİşret müyesser olsa da èusret degil nedir 

 

4 Her bâr tâze yâr ile nâz u niyâzda  

 Zaómet çekerse èâşıöa raómet degil nedir 

 

5 áâfil hemîşe meclis-i èâúilde ey Naôîm 

 Úaãd-ı feãâóat itse feøâóat degil nedir 

 

176. gazelde ise merhem- hem, emsem- em sem, şeb nem- şebnem, àam- àamàam gibi örnekler-

de de görüleceği üzere kelimeler bazen ikiye bölünerek bazen de ilk veya son hecelerini kelime olarak 

da kullanarak sanatlı bir söyleyiş ortaya konulmuştur ki bir nevi cinastır: 

 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 

1 Merhem o yâra vuãlat imiş hem degil midir 

 Emsem èaceb mi laèlini em sem degil midir 

 

2 Pür-jâle nergis-i çemenistân-ı èişvedir 

 Şeb nem o çeşm-i şøòda şebnem degil midir 

 

3 Bir dem mi var ki dîdelerim pür-dem olmaya 

 Her dem ki geldi çeşmime her dem degil midir 

 

4 Geh cevr-i yâr gâh cefâ-yı raöîb ile 

 áam cân-ı zâr-ı èâşıöa àamàam degil midir 

 

5 Evvelki èayş u demleri yâd eyleriz Naóîm 

 èÂlem henûz yoòsa o èâlem degil midir 

 

192. gazelde ise ilk beytin her iki mısraında da diğer beyitlerinse sadece ikinci mısralarında son ke-

lime bir önceki kelimeyle aynı sessiz harflerle ama farklı sesle kullanılmıştır ki bu da bir nevi cinastır: 

 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 

1 Óaúúâ olur mehâbet-i èaşöıyla mâr mûr 

 Olmaz óarîf o mûra velî ãad-hezâr zûr 

 

2 Lâ-bùd dôner bu èaşö-ı mecâzî ñaöîöate 

 Feyø-i kemâl ile olur elbette nâr nûr 

 

3 Olmaz óazîn-i èaşöda meyl-i sürûr-ı şevö 

 Bilmez derûn-ı èâşıö-ı pùr-inkisâr sûr 

 

4 Behrâm-ı Gør-veş ne öadar zørkâr iseð 

 Eyvân-ı zer-nigârıð ider rûzgâr gûr 

 

5 Ey dil mükedder olmasun âyîne-i derûn 

 Bir gün àubâr-ı hecri nem-i vaãl-ı yâr yur 



 506   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

6 Óùsniyle èâşıöa o şeker-leb ãafâ virir 

 Ùûùî-dilândan olmasun âyîne-dâr dûr 

 

7 Göster Naôîm naôm-ı zùmùrrùd-òavâãıðı 

 Olsun óasûd-ı mâr-ı dil-i kîne-kâr kûr 

 

Yine bunun bir benzerini 466. gazelde de görmekteyiz. Beyitlerin sonundaki kelimeler bir önce-

kinden bir elif eksiktir; fâm-fem, nâm-nem, câm-cem gibi: 

 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 

1 Óarf-i dùşnâma açıldın ol leb-i gül-fâm fem 

 Eyledi lebrîz çeşmim eşk-i óasret-nâm nem 

 

2 èAşö bir vañşî-àazâli göñlüme râm itdi kim 

 Bîm-i çeşminden öabøl eyler dil-i ârâm rem 

 

3 Dîde-i terde dükenmez mâcerâ-yı òøn-ı dil 

 İntióâr-ı yâr ile cârî ola mâdâm dem 

 

4 Õevú-i vaãl u miónet-i hicrânla eksilmedi 

 Olmasun efzøn àamıð ey èâşıö-ı nâ-kâm kem 

 

5 Baãmamışdı bezm-i devrâna ayaú mestâne àam 

 Sâúî-i èaşöıð elinden nøş iderken câm Cem 

 

6 Bir gùher şevöi ãadef-veş öalbimi çâk itdi kim 

 Fürúatinde olsa demdir dîde-i eyyâm yem 

 

7 Şâhid-i gùftârıða maòãøãdur el-óaú Naôîm 

 Óüsn-i taèbîr ù nezâket şîve-i ibhâm hem 

 

634. gazel de benzer özelliktedir. Burada ise beyitlerin sonundaki kelimeler öncekilerden bir elif 

fazladır; cem-câm, dem-dâm, rem-râm gibi: 

 (Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün) 

 1 Bir bâde nøş it kim anıð dil-teşnedir Cem câmına 

 Bir öayda dùş kim cân ata èanöâ dem-â-dem dâmına 

 

2 Âhû-veşân-ı ñùsn ile itdim hezârân iòtilâ÷ 

 Ben bulmadım sedd olmaya her cilvede rem râmına 

 

3 Gülzâr-ı dil reyyân iken seylâb-ı eşk-i çeşm ile 

 Bilmezdi kimse nidùgin èâlemde şebnem nâmına 

 

4 Bu bezm-i gîrûdârda olmaya ümmîd-i beúâ 

 äunmazdı sâöî bir fenâ peymâne-i sem sâmına 

 

5 İtdirdi òaãma ser-fürû nuùú-ı cihângîr-i Naôîm 

 Seng-i feşân lâzım degil nevk-i ser-i ãamãâmına 
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Aynısını yine 556. gazelde de görmekteyiz: 

 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün) 

1 Olmazdı öaddi olmasa serv-i çemen çemân 

 Reftârını gôrùnce olur nârven revân 

 

2 Gøş-ı niyâzı gùllere gùftârı ÷utdurur  

 Açdıöça ñarf-i nâza o àonca-dehen dehân 

 

3 Baàlansa zülfüne o büt-i deyr èişvenið 

 Zùnnâr nâmın aðmaz idi berhemen hemân 

 

4 Manãør gibi ol şeh-i óüsn ü melâóatiñ 

 Berdâr-ı èaşöına ola zùlfi resen resân 

 

5 Óükmin virirse òâl-i lebi baòtı aðlamam  

 Ola Naôîm óâl-i Süheyl-i Yemen yamân 

 

636. gazelde ise ikileme niteliğinde kullanılan bir cinaslı söyleyiş görmekteyiz: 

 (Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün Mefâèîlün) 

1 Mey-âşâmân-ı bezm-i èişrete ey òâne mey-òâne 

 Òuãûãâ sâúî-i meclis ãuna kestâne mestâne 

 

2 èAdø èâşıö geçùp yâra benimle imtiñân olmaz 

 Ne inãâfa gelür òaãm ey dil-i şeydâ ne meydâne 

 

3 Sözüñ zehrâbe-nøşân-ı àama tiryâö-ı şevö eyle 

 Zebânıð nîş-i âzâr eyleme yârâne mârâne 

 

4 Mesîó-âsâ seyâóat eyleyenler pây-ı himmetle 

 Baãar evvel úademde kürsî-i gerdâne merdâne 

 

5 Gelür bir kâh-ı kemterden sebük-kûh-ı girân olsa 

 Eger bâr-ı gùnâhım öonsa nâ-çîzâne mîzane 

 

6 äafâsından ider saèy ù ÷avâf-ı Kaèbe-i maúãûd 

 Girüp iórâm-ı şevöe yùz ÷utan Óannân'e Mennân'e 

 

7 Olursa maôhar-ı feyø-i Òudâ nuùú-ı cihân-gîriñ 

 Naôîmâ óükm ider Tûrân ile Îrân'a mîrâne 

 

460. gazelde Nazîm redif olarak mahlasını kullanmış ve ilk mısrayı sonda da kullanarak redd-i 

matla yapmıştır: 

 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 

1 Yâ Resûlallâh àulâm-ı kemterîniðdir Naóîm 

 Bende-i fermân-beriñ èabd-i kemîniñdir Naôîm 

 

2 Sûz u tâb-ı iştiyâöıð cânına kâr eyledi 

 Òasret-i mihr-i ruòûñ mâh-ı cebîniðdir Naóîm 
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3 Mùhr mihrið òâ÷ır-ı satòın nola møm eylese 

 Ey nebîler òâtemi zîr-i nigîniñdir Naôîm 

 

4 Naètıðı gùlzâr-ı køyuðda ser-âàâz eylesün 

 Bir nevâ-keş bùlbùl-i zâr u òazîniñdir Naôîm 

 

5 Miónet-i hicrân ile maózûn u nâ-şâd olmasun 

 Ârzû-mend-i viãâl-i nâzenîniñdir Naôîm 

 

6 Nefòa-rîz olsa nola ceyb ü bâà-ı cânına 

 èIùr-cû-yı gîsuvân-ı èanberîniðdir Naóîm 

 

7 İtmese mañãøl-i kevneyne èaceb mi iltifât 

 Õırmen-i cøduð gedâsı òøşe-çîniñdir Naôîm 

 

8 Cebhe-sây-ı âsitân-ı çâr-yâr-ı bâ-ãafâ 

 Òâk-i pây-ı âl ù aãñâb-ı gùzîniðdir Naóîm 

 

9 Úaùè-ı peyvend-i temennâ eylemişdir àayrden 

 Bir àarîb ü bî-kes-i tenhâ-nişîniðdir Naóîm 

 

10 Óalúa-i der gibi çeşm-i intióârı yoldadır 

 Óalúa-der-gøş-ı der-i devlet-mekîniñdir Naôîm 

 

11 Midñatiðde sôzleri oldı zebân-bend-i óasûd 

 Şâèir-i efsûnuñ ü siór-âferîniñdir Naôîm 

 

12 Bir zamân ola diyem mùjgânımı çârub idùp 

 Òâk-rûb-ı ravøa-i cennet-zemîniñdir Naôîm 

 

13 Her ne deñli èâciz ü nâ-çâr iseñ de àam degil 

 Ol kerem kâðı óahîriðdir muèîniðdir Naóîm 

 

14 Õâbda bu mıãraèı bir ehl-i dil gøş eylemiş 

 Yâ Resûlallâh àulâm-ı kemterîniðdir Naóîm 

 

Bestelenmiş haliyle de meşhur olan ve divanda 468. sırada bulunan gazelde her mısrada akis sa-

natı yapılarak mükerrer gazel oluşturulmuştur: 

 (Mefèûlü Mefâèîlün Mefèûlü Mefâèîlün) 

1 Dîdem ruòuðı gôzler gôzler ruòuðı dîdem 

 Öıblem olalı öaşıð öaşıð olalı öıblem 

 

2 Cennet gibidir rûyuñ rûyuñ gibidir cennet 

 Âdem doyamaz saña saña doyamaz âdem 

 

3 áamzeñ cigerim deldi deldi cigerim àamzeñ 

 Bilmem nic'olur óâlim óâlim nic'olur bilmem 
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4 Vuãlat bileli hecriñ hecriñ bileli vuãlat 

 Mâtem gôrinùr şâdî şâdî gôrinùr mâtem 

 

5 Zaòmım gôricek cânâ cânâ gôricek zaòmım 

 Merhem öoyasıð bir gùn bir gùn öoyasıð merhem 

 

6 Sende naóarı dâéim dâéim naóarı sende 

 èÂlem yüzüñe meftûn meftûn yüzüne èâlem 

 

7 Olsun úo Naôîm ey gül ey gül úo Naôîm olsun 

 Her dem gülüñe bülbül bülbül gülüñe her dem 

 

Gazeller içinde bir de 97. sıradaki gazel sanatlı olanlar arasındadır. Bu manzume sanatlı manzu-

melerle ilgili kaynaklarda adını bulamadığımız bir örnektir. Şiirde her beytin ikinci mısraı dört kelime 

üzerine kurulmuştur. Bu kelimeler birbirine hamlolunmuştur. Örneğin ilk beyitte birinci mısrada ge-

çen hâl kelimesinin ikinci mısrada dâne, dânenin dâm, dâmın da zülf-i yâr olması dile getirilmiştir. Bu 

durum, şiirin diğer mısralarında da benzer şekilde tekrar etmiştir: 

 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün)  

1 èAnberîn òâl-i siyeh kim zînet-i ruòsâr olur 

 Óâl dâne dâne dâm u dâm zülf-i yâr olur 

 

2 Zaòm-ı tîà-ı àamzeden olduöça sînem çâk-dâr 

 Zaòm àonca àonca gül gül zîver-i destâr olur 

 

3 Bûy-ı zùlf-i çîn çînin duysa âhû-yı Õuten 

 Bøy mùşg ù mùşg nâfe nâfe èanber-bâr olur 

 

4 Çeşm-i mesti nâz ile itdikçe úaãd-ı cân u dil 

 Nâz èişve èişve àamze àamze òançer-dâr olur 

 

5 Derd-i èaşöıyla ser-â-ser naèl kessem sîneme 

 Naèl dâà u dâà lâle lâle pür-efgâr olur 

 

6 Úaùre-rîz olduöça çeşm-i òûn-feşânım pâyına 

 Úaùre seyl ü seyl baór u baór ùûfân-zâr olur 

 

7 Râz-ı laèlin eylesem tañrîk yârið ey Naóîm 

 Râz levó u levó dil dil maózen-i esrâr olur 

 

Bu "olur" redifli sanatlı gazelin bir benzerine de Ahmed Vesîm divanında rastladık. Farklı bir ör-

nek olması bakımından onu da buraya almakta fayda görüyoruz. Diğer şairlerde örneği olup olmadığı 

konusunda araştırmalarımız devam etmektedir. Vesîm'in şiiri de şu şekildedir: 

 "Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün 

1 Her öaçan kim ñasretùðle dîde reşña-bâr olur 

 Reşña ebr ù ebr cø cø öulzùm-i zeòòâr olur 

 

2 Óabbetü's-sevdâ-yı òâlùðle hemîşe sînede 

 Õâl dâà u dâà şerña şerña pùr-efgâr olur 
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3 Fikr-i òaùùuñ naôra-ı mevhømı itdùrmez òayâl 

 Naóra møy u møy òâr u òâr nîşter-zâr olur 

 

4 èUkde-i ser-besteveş sevdâ-yı zùlfùð serde tâ 

 èAşö èuöde èuöde ÷urre ÷urre-i ùarrâr olur 

 

5 Nâleye dil itse âàâz ol şeh-i bî-dâddan 

 Nâle zâr u zâr zûr u zûr pür-âzâr olur 

 

6 Neyyir-i ruò lemèa-zâ olduúça zîr-i ùurrede 

 Lemèa nûr u nûr necm ü necm gîsûdâr olur 

 

7 Şevö-ı ãahbâ-yı lebùð geldùkçe sâöî òâ÷ıra 

 Şevö neşée neşée sâàar sâàar-ı ser-şâr olur 

 

8 Yâd-ı òa÷÷-ı yâr ile âàâz-ı âh itsem Vesîm 

 Âh gerd ü gerd òaù òaù sürme-i güftâr olur" (Tuğluk, 2010: 110-111) 

 

Nazîm, bazı kasidelerini her mısrada veya her beyitte aynı kelimeleri kullanmak suretiyle mey-

dana getirmiştir. Örneğin 42 beyitli "Der-Naèt-ı Şerîf-i Mefòar-i Mevcûdât" başlıklı, rûz u şeb redifli 

5. kasidenin her beytinin ilk mısraında mihr ve meh kelimelerini kullanmıştır:  

 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 

1 Mihr ü mehdir ãanma bezm-i çaròda her røz u şeb 

 İki sâöî câm-ber-kef devr iderler røz u şeb 

 

2 Mihr ü meh rûy-ı cebîn-i şâhid-i endîşedir 

 èÂrıøiyle zùlf-i mùşgîn ù muèanber røz u şeb 

 

3 Mihr ü mâhı pøte-i nâr-ı şafaöda öâl idùp 

 Sîm ü zer òarca sipihr-i kîmyâ-ger røz u şeb 

 

4 Mihr ü meh olmuş dùkân-ı çaròa iki kelle öand 

 Kim anı öannâd-ı dehr eyler mùkerrer røz u şeb 

 

5 Mihr ü mâh-ı nev degil abdâl olup pîr-i felek 

 Cüst ü cûda dâà-ber-ser naèl-der-ber røz u şeb 

 

6 Mihr ü meh fânøslardır sîm ù zerden gøyiyâ 

 Kim virirler nev-èarûs-ı dehre zîver røz u şeb 

 

7 Mihr ü meh bu òânúâh-ı nùh-revâú-ı çaròda 

 İki èâşıö Mevlevîlerdir dônerler røz u şeb 

 

8 Mihr ü meh nerrâd-ı çaròa oldı gøyâ kaèbeteyn 

 İtmede ãad-mekr ile bâzî-i şeş-der røz u şeb 

 

9 Mihr-i èâlem-tâb ile fülk-i sipihr-i mâh-ı nev 

 Biri olmuş bâd-bân u biri lenger røz u şeb 
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10 Mihr ü meh ãanma idüp evreng-i gerdûna cülûs 

 Óükm iderler èâleme iki birâder rûz u şeb 

 

11 Mihr ü meh zerrîn iki levñ oldı kim ÷ıfl-ı felek 

 İtmede ders-i cefâ vù cevri ezber røz u şeb 

 

12 Mihr ü meh ãanma şafaöla àarö-ı òøn olmuş yatur 

 äaón-ı bismil-gâh-ı gerdønda iki ser røz u şeb 

 

13 Mihr ü meh ôann eyleme bezm-i felekde devr ider 

 Ehl-i derde zehr ile bir iki sâàar røz u şeb 

 

14 Mihr-i èâlem-tâb şuööa mâh-ı nevdir ser-èalem 

 Burc-ı bâzø-yı sipihr ùzre dikerler røz u şeb 

 

15 Mihr ü meh iki ùabaúla itmede dehre niåâr 

 Birisi kâfør biri mùşg-i eõfer røz u şeb 

 

16 Mihr ü meh ôann eyleme gûyâ ki ãâóibsiz úalup 

 Olmada âvîze çaròa iki efser røz u şeb 

 

17 Süfre-i devr-i felekde öurãlardır mihr ü mâh 

 Kim àıdâ eyler anı çarò-ı sitem-ger røz u şeb 

 

18 Ùâslardır mihr ü meh germâbe-i nüh-úubbede 

 áasl ider òûn-ı şafaöla çarò-ı aòêar røz u şeb 

 

19 Levó-i mihr ü mâhdan kerrûbiyân ãad-şevö ile 

 Naèt-ı şâh-ı enbiyâyı ezber eyler røz u şeb 

 

20 Mihr ü meh àavvâã-ı bañr-i nîl-gûn-ı çaròdır 

 İtmege ol ñaørete îåâr-ı gevher røz u şeb 

 

21 Aómed-i mürsel ki mihr ü mâh-ı nev dergâhına 

 Birisi serheng biri óalúa-i der røz u şeb 

 

22 Mihr-i gerdûn-ı nùbùvvet mâh-ı burc-ı merñamet 

 Muècizâtın sôyleşir èâlem ser-â-ser røz u şeb 

 

23 Mihr ü meh ôann itme ol sulùân-ı levlâk-efserin 

 Âsitânın iki derbândır ki bekler røz u şeb 

 

24 Mihri bî-fer eylemiş mâh-ı nevi öılmış nizâr 

 èArø-ı ñùsn itdikde ebrø-yı peyember røz u şeb 

 

25 Mihr ü mehden çarò iki meşèal fùrøzân eyleyùp 

 Pîş-gâh-ı dergehinde şuèle-gùster røz u şeb 
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26 Mihri ser-germ itdi mihri mâhı öıldı dil-figâr 

 Biri pür-âteş biri pùr-dâà u lâàar røz u şeb 

 

27 Mihr ü meh micmer-fürûz-ı bârgâh-ı şerèidir 

 Kâm-ı èâlem bøy-ı òulöiyle muèa÷÷ar røz u şeb 

 

28 Olmasa mihrið kùsøfı mâhda gâhî òusûf 

 Dirdim ol şâha olur miréât-ı enver røz u şeb 

 

29 Muntaóırdır mihr ü mehden eyleyüp her pâyesin 

 Müjde-i teşrîfine bu heft-minber røz u şeb 

 

30 Mihr-i burc-ı öudretâ mâh-ı sipihr-i raómetâ 

 Ey ki õâtıðdır senið eşyâya maãdar røz u şeb 

 

31 Mihr ü meh pervâne-i şemè-i cemâliñdir seniñ 

 Dehr ruòsâr u cebîniðle mùnevver røz u şeb 

 

32 Mihr ü meh-feyøâ ki sensin raómeten li'l-èâlemîn 

 Ümmetið iñsânıða olmaöda maóhar røz u şeb 

 

33 Mihr ü meh-úadrâ benim ol õerre-i nâçîz kim 

 Dâéim aóvâl-i dil-i zârım mùkedder røz u şeb 

 

34 Peyrev-i kilk-i Fehîm oldum görüp mihr ü mehin 

 Bu zemînde ÷arñını tañsîn iderler røz u şeb 

 

35 Mihr ü meh-rùtbe Neşâùî-i süòan-ver kim görüp 

 Vaãf-ı õâtıð eylerim ãad-şevö ile her røz u şeb 

 

36 Mihr ü meh gibi sezâdır olsa pùr-nûr-ı kemâl 

 Vaãfıðı eyler Naóîm-i nükte-perver røz u şeb 

 

37 Âsumân-ı naóma mihr ü mâh ise anlar eger 

 Ben hilâlim olmada úadrim füzûn-ter rûz u şeb 

 

38 Naètıðı yazdıöça levñ-i mihr ü mâha dâà urur 

 Eyleyen vaãf-ı ãıfâtın tâ-be-mañşer røz u şeb 

 

39 Mihr ü mâh-ı naèt-ı pâkin eyleyùp ãad-èacz ile 

 Öıl duèâ tañrîrið ey kilk-i åenâ-ger røz u şeb 

 

40 Mihr ü meh tâ èâleme pertev ãalup revnaú virir 

 Söyleye naètın ùmem kişver-be-kişver røz u şeb 

 

41 Pençe-i mihr ile gerdûn mâh-ı nevden òışm ile 

 Dùşmen-i dîne çeke şemşîr u òançer røz u şeb 
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42 Mihr ü meh devr eyledikçe èâlemi Óaú ümmetin 

 Eyleye aèdâya manãør u muóaffer røz u şeb 

 

Yine aynı şekilde, divanda 16. kaside olan ve "Úaãîde-i Dil ü Dîde Der-Sitâyiş-i Resûl-i Kibriyâ 

vü Sulùân-ı Enbiyâ èAleyhi'ã-ãalâtü ve's-selâm" başlığı kullanılan 61 beyitlik bu kasidede dil ve dîde 

kelimeleri genel olarak her beyitte geçmekle beraber kasidenin bazı kısımlarında her beyitte biri şek-

linde de kullanılmıştır:  

 (Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 

1 Dil serâ-perde-i maóabbetdir 

 Dîde maórem-serâ-yı rùéyetdir 

 

2 Dil ki ãahbâ-yı bezm-i vaódet ise 

 Dîde ol bezme câm-ı işretdir 

 

3 Dildedir mâcerâ-yı lùcce-i èaşö 

 Seyl-i dîde aða işâretdir 

 

4 Dil ki ùûùî-i mıãr-ı èiffet ise 

 Dîde miréât-ı røy-ı èismetdir 

 

5 Dil süveydâya yâr-ı mønis ise  

 Dîde her demde merdüm-ülfetdir 

 

6 Dil derønumda èaşö-ı dilber ise  

 Dîde cismimde dâà-ı ñasretdir 

 

7 Dil eger maózen-i ôarâfet ise 

 Dîde gencîne-i nezâketdir 

 

8 Dil eger gevher-i kirâmı ise 

 Dîde deryâçe-i kerâmetdir 

 

9 Dil neşâ÷ ile germ-ülfet ise 

 Dîde pür-õevú-i şevö-óâletdir 

 

10 Dil eger àonca-i meveddet ise 

 Dîde de nergis-i baãîretdir 

 

11 Dil eger mùrşid-i ùarîúat ise  

 Dîde müstaàraú-ı ñaúîúatdir 

 

12 Dil eger câ-nişîn-i vaódet ise 

 Dîde òalvet-güzîn-i keåretdir 

 

13 Dil eger maôhar-ı tecellî ise  

 Dîde bînâ-yı nør-ı ÷alèatdır 
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14 Dil ki Kenèân-ı èaşöa Yøsuf ise 

 Dîde Yaèúûb-ı girye-ãanèatdır 

 

15 Dil ki òırmen-güzâr-ı miñnet ise 

 Dîde òançer-güzâr-ı kùrbetdir 

 

16 Dil nemek-rîz-i zaòm-ı ñasret iken 

 Hem yine merhem-i cerâñatdır 

 

17 Dîde çeşm-âşinâ-yı ÷alèat iken 

 Yine mùştâö-ı ñùsn-i behcetdir 

 

18 Dildedir vâridât-ı feyø-i Òudâ 

 Úulzüm-i bî-bün-i belâàatdır 

 

19 Dîdedir âşinâ-yı lùcce-i èaşö 

 Úaùresi baór-i bî-nihâyetdir 

 

20 Dil ki bir noö÷adır velî ammâ 

 Naôar itseñ kitâb-ı èibretdir 

 

21 Dildedir cilve-ger òayâl-i cemâl 

 Âyine gibi vaúf-ı òayretdir 

 

22 Dil ki dâéim gùşâde-ùâlièdir 

 Kevkebi aòter-i ãabâñatdır 

 

23 Dîdeden eşk-i ter revân çün reng 

 Mùnkesir ãanma şîşe sâèatdir 

 

24 Dil nola itse daèvî-i èirfân 

 Aña Óaú'dan bu bir èinâyetdir 

 

25 Dîdedir câm-ı bezm-i èâlem-i èaşö 

 Aña ãaóbâ bükâ vü riúúatdir 

 

26 Dil ü dîde vücûd-ı èâşıöda 

 Baór ü girdâbdan èibâretdir 

 

27 Dil odur dîde bu dimek yaèni 

 Kesb-i èirfân-ı öâbiliyyetdir 

 

28 Dil ü dîde vücûdum iåbâta 

 İki şâhid bu naóm-ı ñùccetdir 

 

29 Dildir ol Bû-èAlî ki her sùòanı 

 Baóå-i esrâr-ı èilm-i óikmetdir 
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30 Dîdedir menzil-i murâdı gôren 

 Peyk-i nüzhet-geh-i selâmetdir 

 

31 Dildir ol tercümân-ı ãafña-i àayb 

 Sùòanı şerh-i metn-i vaódetdir 

 

32 Dîdedir vech-i èaşöa âyîne 

 Eşki hep cevher-i ãadâkatdir 

 

33 Dil ki sîmurà-ı öâf-ı maènîdir 

 Rehberi hüdhüd-i hidâyetdir 

 

34 Dîde lebrîz-i eşk olursa nola 

 äadef-i gevher-i meveddetdir 

 

35 Dildir ol ùûùî-i şeker-òâ kim 

 Aña âyîne rûó-ı ñaøretdir 

 

36 Faòr-i èâlem ki dîde feyøi ile 

 Yem-i pür-gevher-i necâbetdir 

 

37 Devóa-i dîn ki dil òayâli ile 

 Murà-ı destân-serây-ı midñatdir 

 

38 Nûr-bañşâ-yı dîde kim õâtı 

 Neyyir-i gerdiş-i risâletdir 

 

39 Maúãad-ı kâéinât kim ey dil 

 èÂleme õâtı mañø-ı rañmetdir 

 

40 Şâh-ı öudsî-sipâh kim dîde 

 İştiyâöıyla lùcce-i òaãletdir 

 

41 Aómed-i mürsel ol ki dil her gâh 

 Şevö-i mihriyle germ-ãoóbetdir 

 

42 Ol şeh-i baór ü ber ki dîde-i ter 

 İftirâöıyla girye-ülfetdir 

 

43 O sütûde-ãıfat ki cân u dile 

 Vaãf-ı õât u ãıfâtı èâdetdir 

 

44 Dîde mùştâö-ı vech-i pâki olup 

 Dem-be-dem ser-be-ceyb-i óasretdir 

 

45 Dil cünûn-âzmâ-yı èaşöı olup 

 Úays ile hem-rikâb-ı şôhretdir 
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46 Dîde-i câna òâk-i bâr-gehi 

 Küól-i zîbâ-keş-i saèâdetdir 

 

47 Pîş-i óükminde pîr-i dil o şehið 

 Ser-fürû-bürde-i iùâèatdir 

 

48 Şerm-i cürm ile merdüm-i dîde 

 áarú-ı òøn-âbe-i óacâletdir 

 

49 Dil be-ãad-iètirâf-ı cùrm ù gùnâh 

 Dest ber-dâmen-i şefâèatdir 

 

50 Dîde-i öahrı olsa òışm-âlûd 

 Âfet-i ehl-i şirk ù óulmetdir 

 

51 Dil-i pâkı o õât-ı yektânıð 

 Baór-i bî-sâóil-i mürüvvetdir 

 

52 Dîde-i ñıfóı ol kerem-kârıð 

 Dîde-bân-ı èuãât-ı ùmmetdir 

 

53 Dil-nùvâzâ şeh-i ser-efrâzâ 

 Ey ki õâtın penâh-ı òilöatdir 

 

54 Sensin ol nûr-ı dîde kim õâtıð 

 Şemè-i tâbende-i nübüvvetdir 

 

55 Sensin ol kim cerîde-i dile hep 

 Naèt-ı pâkin ezelde mùåbetdir 

 

56 Dîde dîdârıð iştiyâöıyla 

 Gevher-efşân-ı õeyl-i fürúatdir 

 

57 Nûr-ı naètıðla dil Naôîm-âsâ 

 Âfitâb-ı sipihr-i àurbetdir 

 

58 Geldi vaút-i niyâz ey dîde 

 Aàla ñâlið o şâha furãatdır 

 

59 Tâ dil ü dîde cism-i âdemde 

 Biri biriyle hem-÷abîèatdır 

 

60 Dil-òarâb-ı mañabbeti olalım 

 Gerdiş-i çaròa tâ ki ruòãatdır 

 

61 Røñına ãad-ãalât tâ-dîde 

 Nergis-i gülsitân-ı ãıññatdir 
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Yine 55. kasidenin 53 beyti vardır ve başlarda her mısrada rûze ve îd kelimeleri kullanılmış, or-

talarda bu her beyitte kullanma şeklinde devam etse de kasidenin sonlarında tekrar her mısrada kulla-

nılarak devam etmiştir: 

 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 

1 Geçdi ãad-rûze vü èîd oldı nice èîd-i ãıyâm 

 Rûze-i èîd-i maóabbet daòi bulmaz itmâm 

 

2 Nice rûze ki anıð røz u şebi öadr ile èîd 

 Nice røze ki ola èîdi anıð ãubñ ile şâm 

 

3 Nice rûze ki fedâ müjde-i if÷ârına èîd 

 Nice rûze ki dem-i èîdi seóer-gâh-ı öıyâm 

 

4 Nice rûze ki ider mâtemi èîd-i şâdî 

 Nice rûze ki virir èîd-i ãafâdan peyàâm 

 

5 Óabbeõâ rûze-i dîdâr zehî èîd-i cemâl 

 Ki dutan rûzesini itmededir èîd müdâm 

 

6 Perde-i rûzeden açıldı cemâl-i meh-i èîd 

 Rûzemiz èîd-i saèîd itdi èalîm ü èallâm 

 

7 Rûze vü èîd bize öadr ile nevrøz oldı 

 Rûze vü èîd olalı revnaö-ı ehl-i İslâm 

 

8 İbtidâ rûze dutan èâöıbeti èîd eyler 

 Rûze âàâzına zîrâ ki olur èîd encâm 

 

9 Rûze-dâr-ı àam-ı ebrøyı gôrùp eyler èîd 

 Ki olur rûze hilâl-i meh-i èîd ile tamâm 

 

10 Rûze-dârânın ider èîd ile şîrîn-demâà 

 Rûze-i micmere-i èîde iden èanber-i òâm 

 

11 Rûze-dâr olmuş o tâbende meh-i èîd-i cemâl 

 Rûze vü èîdine öurbân olayım ben nâ-kâm 

 

12 Rûze-i hecri bilür èîd-i viãâli bilmez 

 Rûze-dârân-ı àama èîd-i neşâ÷ oldı merâm 

 

13 Rûze-dârız nice demdir ne èaceb èîd itsek 

 Ki ider rûze dutan èîd ile defè-i âlâm 

 

14 Rûze-i èîd-i maóabbet dutan elbette olur 

 Rûze vü èîd gibi pür-şeref ù pùr-ikrâm 

 

15 Cân ile rûze dutup èîd ile dil-óürrem olur 

 Rûze-i èîd-i mañabbetde iden gøşiş-i tâm 
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16 Rûze-dârân-ı àam-ı èaşöıð olur her gùni èîd 

 Rûze-i èaşö u mañabbet dutan eyler bayram 

 

17 Rûze vü èîd ile mañv oldı sudâè-ı àam-ı dil 

 Kil gül-i rûze ile èîdde yoú bûy-ı zùkâm 

 

18 Nefòa-i rûze olup bûy-ı neşâ÷-âver-i èîd 

 Rûzedir òalöı iden èîd ile taèùîr-i meşâm 

 

19 Rûze-dârân-ı àam eylerse nola èîd-i sürûr 

 Âòir-i rûze olur èîd-i óuceste-fercâm 

 

20 Sübóa-i rûzeye èîd olsa imâme ne èaceb 

 Silk-i eyyâm bulur rûze vü èîd ile niôâm 

 

21 Rûze teşrîfi nola eylese èîdi tebşîr 

 Rûzedir dehre iden müjde-i èîdi ièlâm 

 

22 Şâm-ı rûze seóer-i èîd ile òatm olsa nola 

 Rûz-ı rûze şeb-i èîd ile olur mùşk-i òitâm 

 

23 Rûze-i mâdiñinið røz u şebin èîd eyler 

 Rûze-i èîd åenâ-yı şeh-i levlâk-maúâm 

 

24 Rûze-i èîd-i nuèøtı baða oldı røzî 

 Rûze vü èîdi dile öısmet idelden öassâm 

 

25 äâóib-i rûze vü èîd Aómed-i Muòtâr o kim 

 Rûze vü èîdine úurbân ola ervâó-ı kirâm 

 

26 O peyember ki iden rûze-i èaşöıð tekmîl  

 Óaşre dek şâm u señer eyleye hep èîd-i devâm 

 

27 O şehið ãâéim olan rûze-i hicrânında 

 Õıdmet-i èîd-i viãâlinde olur istiòdâm 

 

28 O şehið rûze-i dîdâr-ı şerîfin dutanıð 

 Meh-i èîd olsa revâ meclis-i if÷ârına câm 

 

29 O şehin rûze-i derdin dutup ifùâr idene 

 Tâ-ñaşr ãubñ u mesâ èîd ola vaút ü hengâm 

 

30 äâéim-i rûze-i dîdârı o faòr-i rusülüñ 

 Eyleye èîd-geh-i ãaón-ı tecellâda òırâm 

 

31 Òâdim-i rûze-i derdi o şehið ins ù peri 

 èÎd-gâh-ı àam-ı èaşöında melâéik òuddâm 
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32 Õât-ı vâlâ-güheridir şeref-i rûze-i vaóy 

 Ùabè-ı ñikmet eåeridir meh-i èîd-i ilhâm 

 

33 Òasret-i rûze-i dîdârı ãanâdîd-i èArab 

 Vâlih-i èîd-i cemâli küremâ-yı Aècâm 

 

34 Rûze-dâr-ı kerem ù èâ÷ıfeti èâm ile òâã 

 Sâéil-i èîd-geh-i cødı òavâã ile èavâm 

 

35 Rûze-dâr idi àamiyle gôreli teşrîfin 

 İtmede èîd-i dem-â-dem felek-i mînâ-fâm 

 

36 Rûze-dârân-ı àam-ı èaşöı olan èuşşâöa 

 èÎd ola cümle leyâli vü ser-â-ser eyyâm 

 

37 Rûze-i vaãfını tañrîr idenið kilki olur 

 Òutbe-i èîd-i åenâ-kârî-i õâtında cùsâm 

 

38 Rûze-i midóatiniñ hep dem-i if÷ârında 

 èÎd ider çâr-rùkn şeş-cihet ü heft-ecrâm 

 

39 Rûze-i şerè-i şerîfin dutan ehl-i teslîm 

 Pister-i èarşı şeb-i èîd ide cây-ı menâm 

 

40 Rûzeye ñasreti dâà urdı degildir öandîl 

 èÎde dek yanmadadır søziş ile her aòşam 

 

41 Rûze-i mihrini cân ile dutan èuşşâöıð 

 Òalúa-der-gøş-ı derinde meh-i èîd ola àulâm 

 

42 Rûze-i derdi dü-tâ eyleyen âvâresine 

 Úaddini mâh-ı nev-i èîd ide taèôîm ile lâm 

 

43 Rûze-dârân-ı kemâl-i kerem ù şeföatið 

 Ola ârâm-gehi mıã÷aba-i èîd-i merâm 

 

44 Rûze-dâr-ı àamı bañr olsa mùrekkeb yazamaz 

 èÎd-i evãâfını eşcârdan itse aölâm 

 

45 äâóib-i rûze şehâ èarş-ı berîn èîd-gehâ 

 Ey olan rûze vü èîd ile şeref-baòş-ı enâm 

 

46 Sensin ol kim àam-ı mihriðle senið rûze dutan 

 Eyleye èîd-geh-i ehl-i rıøâda ârâm 

 

47 Rûze-dârân-ı firâöıð olan erbâb-ı dilið 

 Meróabâ eyleye èîdinde sùrøşân-ı èióâm 
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48 Rûze ñaööı kerem it eyle Naóîm-i zârı 

 Maófil-i èîd-i nuèûtuñda ser-efrâz-ı be-nâm 

 

49 Rûze vü èîd ki tâ-rûz-ı ñaşr ide gùõâr 

 Eylerim vaãfıða her rûze ve her èîd iúdâm 

 

50 Tâ-be-key zemzeme-i rûze vü èîd ey òâme 

 Rûze vü èîd beyânında yeter bas÷-ı kelâm 

 

51 Tâ ki her sâl olup òalúa ãalâ-yı rûze 

 èÎd ile şâd ide Óaö ehl-i ãıyâmı mâdâm 

 

52 Rûze-dârı àamınıð èîdi mübârek olsun 

 Dùşmen-i rûze vü èîdi ola òâr u sersâm 

 

53 Eyledikçe ümemi rûze vü èîd ol şâha 

 Nice biñ rûze vü èîd ola taóiyyât ü selâm 

 

"Úaãîde-i áarrâ Der-vaãf-ı Añmed Pâşâ Bâ-iltizâm-ı Tîà u Öalem" başlıklı 62. kaside ise başlı-

ğından da anlaşılacağı üzere tîğ ve kalem kelimeleri her mısrada geçecek şekilde kaleme alınmıştır: 

 (Feèilâtün Feèilâtün Feèilâtün Feèilün) 

1 Tîà-ı naòvetle úalem-veş dili çâk itdùgi dem 

 Didiler àamze vü ebrûña seniñ tîà u úalem 

 

2 Tîà-ı àamzeð gibi òønî úalem-i mùjgânıð 

 Bîm-i tîà u úalemiñden nola olsam derhem 

 

3 Tîà-ı èaşöıðla úalem gibi girîbânım çâk 

 Men zi-tîàet çü úalem âh çi sâzem çi konem 

 

4 Nigehiñle müjeñi tîà u úalem itdi beni 

 Tîà-ı cevriðle úalem gibi iden çâk-ı elem 

 

5 Öldürür tîà-ı nigâhıð úalem-i mùjgânıð 

 Nice úan aàlamasun tîà u úalem-veş âdem 

 

6 Belde tîàıð úalemiñ elde görelden cânâ 

 èÂöıbet tîà gibi itdi úalem-i úaddini òam 

 

7 Dönmezem tîà-ı àamından úalem-âsâ itse 

 Tîà-ı hecr ile úalem-veş beni mecrøñ-ı sitem 

 

8 Tîà-ı ebrøsı meger dùşdi lisân-ı úaleme 

 Tîà-ı àayret úalemið kesdi zebânın muñkem 

 

9 Òavf-ı tîà-ı nigehiyle úalem-i ebrøsı 

 Tîàı lerzân úalemi eyledi lâl ü ebkem 
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10 Zaòm-ı tîàıyla úalem gibi olurdum giryân 

 Vaãf-ı tîà u úalemiyle nola olsam òurrem 

 

11 Nâòunun tîà ile mânend-i úalem kesdikçe 

 Gûyiyâ tîà ile úaùè-ı úalem eyler o ãanem  

 

12 Tîà öanın aöıdup yazdı úalem óüccetini 

 Óükm-i tîà u úalem èaşöa dimez ol ki neèam 

 

13 Tîà ucından úalem itmezdi serin terk eger 

 Sırrına tîà u úalem eylemeseydi maórem 

 

14 Nola dil-dâde ise tîà ãarîr-i úaleme 

 Tîà òûn-girye ider itse úalem ãavt u neàam 

 

15 Ser-fürû itmek ile tîàa úalem hem-vâre 

 Tîà-ı naòvetle úalem oldı tevâøuèla èalem 

 

16 Eylemiş tîàa úalem ceybini teslîm nola 

 Tîà òavfından olursa úalem âzürde-i àam 

 

17 İdeli tîà-ı dù-rûya úalemi kendi gibi 

 èÂöıbet tîà u úalem geydi libâs-i mâtem 

 

18 İtdi tîà u úalemi reşk-i hilâl ile şihâb 

 Óükm-i tîà u úalem-i Âãaf-ı Cemşîd-ñaşem  

 

19 äâóib-i tîà u úalem óaøret-i Añmed Pâşâ 

 Ki der-i devletiniñ ãâóibidir tîà u úalem 

 

20 èÂlemi tîà u úalemle nola açsa yazmış 

 Tîàına âyet-i fetói úalem-i muècize-dem 

 

21 Olalı tîà u úalem ãâóibi bâà-ı dehre 

 Cûydur tîàı mùdâm u úalemidir şebnem 

 

22 Âb-ı tîà u úalemi èâleme cârî olalı 

 Dehri ol tîà u úalem eyledi gülzâr-ı İrem 

 

23 Nola tîà u úalemi eylese faãl-ı daèvâ 

 Dùşmen ù dïsta ol tîà u úalem oldı ñakem 

 

24 Gireli tîà u úalem destine çeşm-i òaãma 

 Tîà ile çekdi benân úalemi kuól-i èadem 

 

25 Òân-ı aèdâyı dôker tîà u úalemle lâ-büd 

 Eylese tîà ile gâhî úalemi èişret ù dem 
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26 Destine tîà u úalem alsa eger heycâda 

 İçùrùr dâfiè-i tîà u úalemi dùşmene sem 

 

27 èÂlemi itmez idi tîà u úalemle tesòîr 

 Olmasa tîà-ı cihân-gîr u úalemle tevéem 

 

28 Óiããe-yâb olmada tîà u úaleminden şeb u røz 

 Dùşmen-i dïsta tîà u úalemidir maúsem 

 

29 Nola tîàı úalem eylerse ser-i aèdâyı 

 Ki ider tîà u úalem öa÷èını zîrâ her dem 

 

30 Feyø-i tîà u úalemin gör çemen-i himmetde 

 Tîàını cø úalemin eyledi mîzâb-ı kerem 

 

31 Fetó-i her mùşkil ider tîà u úalemle ne èaceb 

 İtse ol tîà u úalem óall-i umûr-ı mùbhem 

 

32 Õikr-i tîà u úalemi òalúa yemîn itmekdir 

 Oldı o tîà u úalem tâc-ı şeref-baòş-ı fem 

 

33 Âãaf-ı Cem-himemâ ãâóib-i tîà u úalemâ 

 Ey iden dùşmeni tîà u úalemiyle mülzem 

 

34 Mâlik-i tîà u úalemsin nola ey âãaf-ı dehr 

 Õaãmıðı tîà u úalem eylese ser-tâ-be-úadem 

 

35 Kim gelür rezmiñe tîà u úalemið òavfından 

 Ser virir tîàıða mânend-i úalem ãad-Rüstem 

 

36 Saða teslîm olalı tîà u úalem her demde 

 Medó-i tîà u úalemiðdir şuèarâya elzem 

 

37 Gôreli cùnbiş-i tîàıðla òırâm-ı úalemiñ 

 Midóat-i tîà u úalem ehl-i dile oldı ehem 

 

38 Vaãf-ı tîà u úalemiðde bu öaãîdem oldı 

 Reşk-i tîà u úalem èUlvî-i pâkîze-raúam 

 

39 Böyle tîà u úalemim var baña dirlerse nola 

 äâóib-i tîà u úalem yaèni Naôîm-i òoş-dem 

 

40 Mülk-i naôm içre bugün ãâóib-i tîà u úalemem 

 Tîà-ı ÷abèımla o burca úalemim dikdi èalem 

 

41 Tîà-ı ser-tîz-i zebânam úalemim tîr-endâz 

 Oldı tîà u úalemim ùaène-zen-i Hind ü èAcem 
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42 Tâ-be-key tîà u úalem ey úalem-i nâdire-senc 

 Geldi hengâm-ı duèâ durma yeter tîà u úalem 

 

43 Tâ ki tîà u úalemiñ óükmi olup dehre revân 

 İde tâ tîà u úalem ùaró-ı nióâm-ı èâlem 

 

44 Sende tîà u úalem olduöça ola dùşmeniðe 

 Cevher-i tîà u midâd-ı úalemiñ dâà-ı verem 

 

45 Ola tîà u úalemiñ óükmi cihâna cârî 

 Ehl-i tîà ehl-i úalem dergeh ile òayl u ñaşem 

 

Başka şairlerde benzer örnekleri de olan şütür-hücre şiirlerine bir örnek de Nazîm'de bulunmak-

tadır. (Pektaş-Ünal, 2013: 2165) Kaside 70. sırada, "Úaãîde Berây-ı Vaãf-ı Muã÷afâ Pâşâ Bâ-iltizâm-ı 

Şùtùr ù Óùcre" başlıklıdır ve 43 beyittir. Şütür ve hücre kelimeleri her mısrada tekrar etmiştir: 

 (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün) 

1 Olup vaùan şùtùr-i èaşö-ı yâra óücre-i ten 

 áarîbdir ki şùtùr óücreyi ide mesken 

 

2 Òayâl-i yâr şùtùr çeşm-i ter aña óücre 

 Şùtùrle óücreyi bir yerde seyr idið røşen 

 

3 áamıyla dil şùtùr ü óücredir nola olsa 

 Niyâzım ùştùr-i ner úalbi óücre-i âhen 

 

4 Şùtùr èaceb midir olsa derûn-ı óücre-nişîn 

 Şùtùrdür âb-ı revân óücredir aða gùlşen 

 

5 Dikilse ùştùr-i àam zaòmı óücre-i dilde 

 Olurdı rişte şùtùr óücre dîde-i sûzen 

 

6 Benem o ùştùr-i àam óücre kim ãorar lâ-büd 

 Şùtùrle óücre serimde fetîl ù dâàı gôren 

 

7 Şùtùr hùcømına døş oldı óücre dolsa nola 

 Dem-i òazâna şùtùr óücre-i òarâba çemen 

 

8 èAceb mi ùştùr-i ner baúsa óücresin itmiş 

 Şùtùr cefâðı derønum miåâl-i óücre iden 

 

9 Mekânı ùştùr-i ser-mestið olalı óücre 

 Göñül şùtùrdür aña óücre kâkùlùðde şiken 

 

10 Olaldan ùştùr-i dil dûr-ı óücre-i kûyuñ 

 Fiàân u zârı şùtùr óücre oldı beyt-i óazen 

 

11 Şùtùrle óücreyi bîhûde ãanma naómımda 

 Tehemten ùştùr-i ner óücredir çeh-i Bîjen 
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12 Yer eylese şùtùr-i âh óücre-i tenimi 

 Ola kebâb şùtùr óücre gûyiyâ külòan 

 

13 Şùtùrle óücre gibi tâ münâsib olsa nola 

 Vùcødı ùştùrüne bu fütâde óücre düzen 

 

14 Şùtùr bu cüååe ile óücreye girer mi dime 

 Duyulmadı şùtùre óücre oldı pervîzen 

 

15 Ne ùâlib-i şùtùrüm ben ne ãâóib-i óücre 

 Şùtùr gibi nola geçdimse óücre öaydından 

 

16 Şùtùr gibi nola biz bâr-ı óücreyi çeksek 

 Şùtùrdür âdem aña óücredir bu dâr-ı miñen 

 

17 Niyâzıð ùştùrüne óücre Ùûr olursa olur 

 Vücûduñ ùştùrüne óücre Vâdî-i Eymen 

 

18 O ùştùrüm ki hüner óücresinde oldı baða  

 Şùtùrle óücre åenâ-yı òıdîve ÷arñ-ı sùòan 

 

19 Şùtùr-hücûm u ôafer-óücre Muã÷afâ Pâşâ 

 Ki virdi ùştùr-i aèdâya óücre-i şîven 

 

20 Şùtùr süvâr-ı saèâdet ki óücre-i vaãfın 

 Şùtùr şùtùr ide her óücre-i cihâna gelen 

 

21 Şùtùrle óücreyi eyler elinde kilk ü devât 

 æenâsınıð şùtùrün óücre-i beyâna çeken 

 

22 Şùtùr maúâm ideli óücre içre olmuşdur 

 Şùkøhı ùştùrüne teng óücre çarò-ı kùhen 

 

23 Olur miåâl-i şùtùr óücre-sâlârım olsa 

 Sinânı üştùrüne óücre-i beyâna çeken 

 

24 Nola şùtùr ecel ü óücre cân-ı òaãm olsa 

 Òadengi ùştùrüne óücre çeşm-i dùşmen iken 

 

25 Olur gören şùtùr ü óücre-i sitâyişini 

 Helâk idüp şùtùrün óücresine âteş-zen 

 

26 Şùtùrle óücre-i iúbâlin eylesün taèrîf 

 Şùtùr-süvâr olup óücre-i murâda iren 

 

27 Şùtùr çekerse ger âsyâb-ı óücre-i vaãfın 

 İde niåâr şùtùr óücresin èaúîú-i Yemen 
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28 Olup gehî şùtùr-i cødı óücre-sâz-ı kerem 

 Baàışlar ùştùr-i gerdûna óücre lu÷fından 

 

29 Olursa ger şùtùr-i öahrı óücre-gîr-i àaøab 

 Olur velî şùtùr ârâma óücre-dâr-ı fiten 

 

30 Müdâm ider şùtùr-i óücre-sâz èâ÷ıfeti 

 Ümîdi ùştùrüne óücre-i murâdı va÷an 

 

31 İdùp beyân şùtùr-i òâme óücre-i òulöın 

 áazâla döndi şùtùr óücre oldı reşk-i Òuùen 

 

32 Olursa ger şùtùr-i ñıfóı óücre-sâz-ı òırâs 

 Ola her ùştùr-i ser-meste óücre şør-efgen 

 

33 Kerem-verâ ùştùr ü óücre-i èaùâ-baòşâ  

 Baña miåâl-i şùtùr óücre-i deriñ meémen 

  

34 æenâñ ile şùtùr ü óücre-i beyân oldum 

 Zebânım ùştùr-i gøyâdır aða óücre dehen 

 

35 Şùtùrle óücreyi medóiñde naôm idüp oldum 

 Şùtùr-süvâr-ı beyân óücre-sâz-ı maènâ ben 

 

36 Şùtùrle óücrem oúunsa nüh-kevne meclisde 

 O meclise şùtùr ü óücrem oldı şemè ù legen 

 

37 Naôîm-veş şùtùr ü óücre-i sitâyişiðem 

 Gùşâdedir şùtùr-i ùabèa óücre-i her fen 

 

38 Yeter yeter şùtùr ü óücre ey úalem itdiñ 

 Şùtùrle óücre beyânında ÷arñ-ı mùstañsen 

 

39 Hemîşe tâ şùtùr ü óücre-sâz olup sevdâ 

 Müdâm ola şùtùr ù èaşö-ı yâre óücre beden 

 

40 Şùtùr şùtùr çekile óücre óücre iclâliñ 

 Virùp şeref şùtùr ü óücre-i saèâdete sen 

 

41 Hücûm-ı ùştùr-i àamla òarâb-ı óücre ola 

 Şùtùrle óücre-i vaãf-ı ãıfâtıð eylemeyen 

 

42 Olup mekân-ı şùtùr òaãma óücre-i tâbût 

 Vücûd-ı ùştùr-i aèdâña óücre ola kefen 

 

43 Niyâz-ı ùştùr-i dil óücre-i tenimde bu kim 

 Şùtùrle óücre-i maöãødıðı vire Õù'l-men 
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3. sıradaki terkîb-i bendde her bendin ilk beytinin ilk harfleri revi harfiyle aynıdır. Bu şiir için 

aynı zamanda bir nevi elifname diyebiliriz, bendiye beyitleri hariç her bend aynı harf ile yazılmıştır. 

Her bendin kafiyelenişi Arap alfabesi sırasına göre yapılmıştır. "Terkîb-i Bend-i Mürettebe Be-Óurûf-

i Hecâ Der Taèrîf-i èAşö" başlığını taşıyan, 6 beyitli 28 bendden oluşan şiir şu şekildedir: 

  (Mefâèilün Feèilâtün Mefâèilün Feèilün)  

 

 I 

1 O cân-ı her dù-cihânıð yolında ol ki fedâ 

 Ola maóabbetiniñ cân-sipârî şâh u gedâ 

 

2 O deñli maôhar-ı èaşö ol ki feyø-i teéåîri 

 Ola secencel-i dilden hemîşe reng-zidâ 

 

3 O òân-ı feyøde ol mîhmân ki eylemeye 

 Teniñde her ser-i mø bir dil olsa şùkrin edâ 

 

4 O sûmenâtda zünnâr-bend-i derd ol kim 

 Gele zebânıða hengâm-ı yâ ãanem ãamedâ 

 

5 O kârbâna refîú ol ki bâng-i ãûr gibi 

 Terâne-i ceres-i kemterîni vire ãadâ 

 

6 äafâ-yı èaşö ile deryâ-miåâl pür-cøş ol 

 äadef gibi güher-i kâm ile hem-âàøş ol 

 

 II 

7 Bekâ-yı èaşö iledir èâşıöa şifâ-yı öuløb 

 Baöılsa derd-i derøna devâ imiş mañbøb 

 

8 Benem o câm-ı ñaöîöatde èâşıö-ı dîdâr 

 Ki èaşödır dil-i şørîdeme mey-i ruò-ı òøb 

 

9 Benem o òâk-i reh-i dergeh-i maóabbet kim 

 Óarem-serâyına zùlfeyn-i óûr der çârûb 

 

10 Cemâl-i Yûsuf-ı maöãødını gôrùr âòir 

 İden dù-çeşmini èaynıyla dîde-i Yaèúûb 

 

11 Óakîm-i muùlaú olur çâre-sâz-ı derd-i diliñ  

 Gelùrse başıða ãabr eyle miñnet-i Eyyûb 

 

12 Ne şevö-ı sør ile şâd ol ne søg ile àam-nâk 

 Ne nøşdan mùteleõõiõ ne nîşden dil-i çâk 

 

 III 

13 Tamâm-ı daàdaàa-i èaşö ile olup mebhøt 

 Tebâh olursa da ãabr u şekîb ile sùkøt 
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14 Hemîşe baàrıðı öan eyle öân-ı laèl gibi 

 Müdâm ola dil-i òûn-geşte maèden-i yâúût 

 

15 Úo seyr-i èâlem-i nâsøtı öalbiði ãâf it 

 Ki ceõb ide seni úullâb-ı ceõbe-i lâhût 

 

16 O mertebe beşeriyyetde ol ferişte-òıãâl 

 Ki reşk ide saða sùkkân-ı èâlem-i melekût 

 

17 Nevâ-yı nâleye bir sôz ile ser-âàâz it 

 Ki gøş-ı cân duta muràân-ı gùlşen-i ceberût 

 

18 Hümâ-yı ÷abèıð olup rø-be-râh-ı evc-i yaúîn 

 Cenâó-ı himmet ile eyle èazm-i èilliyyîn 

 

 IV 

19 æebât u ãabrımız èinkâra èaşödır bâèiå  

 æevâb ù cùrmùmùz iörâra èaşödır bâèiå 

 

20 äafâ-yı vuãlatını iñtimâldir diyerek 

 Taóammül-i sitem-i yâra èaşödır bâèiå 

 

21 Raöîbe gâh mùdârâ idùp gehî dùşnâm 

 Bu deñli derd-i dil-i zâra èaşödır bâèiå 

 

22 Kemend-i ùurra-i leylî-veşân ñayâli ile 

 Cünûn-ı èâşıöa hemvâre èaşödır bâèiå 

 

23 Belâ-yı miñnet-i hicrâna èaşödır bâdî 

 äafâ-yı vuãlat-ı dil-dâra èaşödır bâèiå 

 

24 èAceb mi dâà-ı derøn olsa lâlesi èaşöıð 

 Dem-â-dem eşk-i revân oldı jâlesi èaşöıð 

 

 V 

25 Cihân-ı èaşöda şîb ù firâz olmaz hîç 

 Cibâl ù deşt-i bülend ile pestî pîç-â-pîç 

 

26 Dôner bu èaşö-ı mecâzî ñaöîöate giderek 

 İder hilâli meh-i bedr èâöıbet tedrîc 

 

27 Kenâr u úaèr bulunmaz muóîù-i èaşö içre 

 Yanında ne yem-i añøar anıð kemîne ñalîc 

 

28 Bulunmadı ne öumâş olduàın bilùr èaşöıð 

 Bu kâr-gehde bulundı velî hezâr-nesîc 
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29 Nücûm-ı åâbit ù seyyâr èaşöı farö itmez 

 Ne hendese ne süùurlab u reml ü cifr ü ne zîc 

 

30 Öıyâs u èaöl ile olmaz beyân o keyfiyyet 

 Bu yolda oldı perîşân hezâr cemèiyyet 

 

 VI 

31 Óakîm-i lem-yezel iósân iderse fetó ü fütûó 

 Óarem-serâ-yı dil ù cânı èaşö ider meftøñ 

 

32 Verâ-yı èaşödan âgâh olmadı kimse 

 O lùcce olmuş ezelden muñî÷-i èâlem-i rûó 

 

33 Nihâyet olmaya devrân-ı èaşöa bir èâşıö 

 Eger ki ãabr ile Eyyûb olsa èömr ile Nûó 

 

34 Şarâb-ı èaşö ki câmın dùşùnde gôrmedi Cem 

 Fedâ-yı cùrèasıdır tevbe-i hezâr naãûó 

 

35 Henûz olmada leb-rîz-i nûr-ı feyø-i cihân 

 Ezel ki bir öadeñ itmişdi nøş o meyden yuñ 

 

36 Olup o bir öadeñið neşve-yâb-ı bâdesi mâh 

 Hilâl iken ten-i èuryânı bedr olur nâ-gâh 

 

 VII 

37 Òarâb-ı bâde-i èaşöa necâtdır berzaò  

 Õa÷âsı eyler iãâbet cinâð olur døzaò 

 

38 Òayâl-i küngüre-i bâr-gâh-ı ñaşmet-i èaşö 

 Dü-dest-i èâlemiyânı ider sùtøn-ı zenaò 

 

39 Gedâ-yı dergeh-i èaşöıð yanında yeksândır 

 Palâs-ı kôhne ile perniyân u a÷las u naò 

 

40 Şùkøh-ı èaşöa gôre faröı èaöl-ı nâ-çîziñ 

 Miåâl-i bâriúa-i âfitâb u pâre-i yaò 

 

41 èAceb mi olsa göñül şâh-ı èaşöa dest-âvîz 

 Ki derler oldı Sùleymân'a tuòfe pây-ı melaò 

 

42 Úabûl idüp der-i óükmünde bendesi olsun 

 Benim gibi daòi bir èâşıöıð nesi olsun 

 

 VIII 

43 Debîr-i èaşö yazup ser-nùviştini mesèød 

 Dimiş ki èâöıbet kâr-ı èâşıöân mañmød 
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44 Nevâ-yı èaşú olur cân-ı zâra nâòun-zen 

 Miåâl-i naàme-i nây-ı mùéeååir-i Dâvûd 

 

45 Devâ-yı derd-i derûn feyø-i èaşö-i pâk iledir 

 Cerâóat-i dile èaşö oldı merhem-i bihbûd 

 

46 Helâk-i èaşö u mañabbet bulur ñayât-ı ebed 

 Şehîd-i èaşö olur vâãıl-ı maöâm-ı şùhød 

 

47 Gedâ-yı èaşö odur kim olup fenâ-fillâh 

 Ola yanında mùsâvî rıøâ-yı bød ù ne-bûd 

 

48 Mecâz öan÷arasından geçùp olan èâşıö 

 Olur ùarîú-i ñaöîöatde èâşıö-ı ãâdıö 

 

 IX 

49 Õelîl-i èaşöa olur ãoñbet-i óabîb-i leõîõ 

 Õübâb telò-i meõâöı ider õebîb leõîõ 

 

50 Revâdır itse dili õevú-i èaşö-ı şîrîn-kâm 

 Gelùr èalîl olana şerbet-i ùabîb leõîõ 

 

51 èAceb mi õâéiúa-baòş-ı demâà-ı cân olsa 

 Olur mı èaşö gibi aàreb-ı àarîb leõîõ 

 

52 Nola getürse dili zâra kûy-ı yârda èaşö 

 Ki gülsitânda olur ãavt-ı èandelîb leõîõ 

 

53 Mùdâm èâşıöa ma÷løbı èaşö ider ÷âlib 

 Belî ayaàına gelse olur naãîb leõîõ 

 

54 Õoşâ piyâle-i ãahbâ-yı èaşö u medhøşî 

 Ki sâàar-ı Cem'i dil-òûn ider úadeó-nøşı 

 

 X 

55 Ruò-ı niyâzı idùp ferş-i evvel ü âòir 

 Rıøâ-yı èaşöa boyun virdi mùémin ù kâfir 

 

56 äıfât-ı èaşö u mañabbet öalemde şerñ olmaz 

 Sitâyişinde zebân lâldir òıred öâãır 

 

57 Kemâl-i rütbe-i sulùân-ı èaşö eglenmez 

 Anı beyân idemez naóm u neår ile şâèir 

 

58 O dil ki èaşö ile ser-şâr ola olur meşhør 

 Hemîşe óâhir ù bâ÷ında bâ÷ın u óâhir 
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59 Olup ãafâ ile maèşøö èâşıö âyîne 

 O şevö ile biri manóørdur biri nâóır 

 

60 Cihâna sıàmaz iken pâdişâh-ı kişver-i èaşö 

 äıàar gôðùl gibi bir tengnâya leşker-i èaşö 

 

 XI 

61 Zebûn-ı èaşö ãunar şîr-i çaròa tîà-ı sitîz 

 Zebân-ı èâşıö olur bî-niyâm òançer-i tîz 

 

62 Serin òalâã idemez pençesinden âòir kâr 

 Óarîf-i èaşöa olursa hezâr pây-i gürîz 

 

63 Şeb-i celâline bir germ-i tâb-dâde úamer 

 Cemâli mihrine òurşîd õerre-i nâ-çîz 

 

64 Cenâb-ı bâdesinin dâàdârı câm-ı veraè 

 Şikest-i dürdî-i ãahbâsı kâse-i perhîz 

 

65 äabâó-ı èîd-i maóabbetde olmaàa kurbân 

 Ùaraf ùaraf çekilür fevc fevc cân-ı èazîz 

 

66 Şùkøh-ı kevkebesinden baãıldı mihr ile mâh 

 Zehî şùkøh u zehî kevkebe teèâlallâh 

 

 XII 

67 Sipihr-i èaşö ki olmaz öıyâs aða mùmâs 

 Sipâh-ı maàz-ı cùnøn itdi Öays'ı da o öıyâs 

 

68 Çeker úavâfil-i èuşşâö râh-ı èaşö içre 

 Hezâr-miónet u ãad-ıø÷ırâb-ı òavf u hirâs 

 

69 Yegân yegân ser-i èuşşâöı rîze-seng itmiş 

 Binâ-yı èaşöa ki mièmâr-ı ãunè ãaldı esâs 

 

70 èAceb mi bî-ser ü pâ ùayy olunsa râólesi 

 Ki oldı rîg-i beyâbânı søde-i elmâs 

 

71 Şarâb-ı sâàarınıð dùrdi derde dermândır 

 Òaù-ı kitâbesi dùşmùş menâfièù li'n-nâs 

 

72 Cem eyler âdemi Óâcî Sikender-i èaşöıð 

 Göñül nola ùolusun içse sâàar-ı èaşöıð 

 

 XIII 

73 Şùkøh-ı èaşö şeh-i èâlemi ider dervîş 

 Şekîbi àâret olur öalbi mùnkesir dili rîş 
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74 Vücûd-ı èâşıöı èaşö u mañabbet eyler imiş 

 Ümîd ü bîm ile hem pür-şùkøh u hem bî-òøş 

 

75 Kemâl-i èaşö ider olmaz işleri âsân 

 Ne deðli èâşıö-ı zâr olsa da mecâl-endîş 

 

76 Derûn-ı sînesine èaşö-ı èâşıöıð dùşùrùr 

 Hezâr-şøriş-i teşvîr ù ãad-àam-ı teşvîş 

 

77 Meõâú-ı èâşıöa şehd ù şereng yeksândır 

 äafâ-yı nøş ile birdir yanında miñnet-i nîş 

 

78 Dolup maóabbet ile cümleten tenim yâ Rab 

 Firâş-ı èaşöda al cânımı benim yâ Rab 

 

 XIV 

79 äabûó-ı èaşö ile vir cân-ı zâra neşve-i òâã 

 äafâ-yı ãıdö ile olsun leb-â-leb iòlâã 

 

80 Be-mevc-i baòr-i maóabbet be-cøşiş-i yem-i èaşö 

 Ki oldılar aða ervâñ-ı enbiyâ àavvâã 

 

81 Be-feyø-i neşve ãahbâ-yı sâàar-ı cem-i èaşö 

 Ki zùhre bezmine sâzende çaròdır raööâã 

 

82 Be-şâdî-i dil-i âzâdegân-ı vâdî-i èaşö 

 Reh-i mecâzdan eyle dil-i òazîni òalâã 

 

83 Be-óaúú-ı òân-ı nevâl-i òudâygân-ı rusùl 

 Ki oldı ÷uème-òor-ı cødı hep èavâm u òavâã 

 

84 İdùp sevâd-ı nuèøtun beyâø-ı şâm u ãabâñ 

 Olam óabîbiñi mâdió diyüp hüve'l-fettâó 

 

 XV 

85 Øamîr-dân-ı ùmem çâre-sâz-ı her emrâø 

 Øiyâ-yı nør-ı yaöîn sùrâdiö-ı feyyâø 

 

86 Óıyâø-ı èizzetine gùlşen-i İrem ravøa 

 Riyâø-ı rifèatine selsebîl-i âb-ı ñıyâø 

 

87 Muùîè-i silsile-i õevö u şevöı ehl-i veraè 

 Muùavvaú-ı çile-i èaşöı her dil-i murtâø 

 

88 Varaú nigâr-ı şefâèat ki kilk-i èafvı ider 

 Sevâd-ı defter-i èiãyân-ı ùmmetânı beyâø 
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89 Çemen-tırâz-ı risâlet nebiyy-i raómet kim 

 Bahâr-ı vaãfına oldı leèamrùk âb-ı riyâø 

 

90 Òudâygân-ı dù-èâlem şehenşeh-i kevneyn 

 Õıdîv-i kişver-i levlâk seyyidü'å-åeúaleyn 

 

 XVI 

91 Ùufeyl-i şerèine ñør-ı àulâm òuld-simâù 

 Ùahørdur aða şerbet sitebraú aña bisâù 

 

92 Sipihr-i cûy-ı celâlinde bir pùll-i kemter 

 Cihân èimâret-i câhında bir kemîne ribâ÷ 

 

93 Vücûd-ı kâmilini itmiş Îzid-i müteèâl 

 Úavâfil-i ümeme reh-ber-i èubûr-ı ãırâ÷ 

 

94 Öıyâs u èaöl u ferâsetle olmadı taèyîn 

 Henûz o gevher-i yektâya öıymet u öırâ÷ 

 

95 Óabîb-i óaøret-i Mevlâ ki şevö-i mihriyle 

 Dil-i beşerde ferañ òâ÷ır-ı melekde neşâ÷ 

 

96 Muóîù-i cûduna nisbetle úaùredir èummân 

 Seóâb-ı himmeti yanında nem degil bârân 

 

 XVII 

97 Ôahîr-i dîn ki óafer òıdmeti ile mañóøó 

 Ôuhørı bâèiå-i taórîr-i defter-i maófûø 

 

98 èAceb mi elsine-i nâsa dùşse evãâfı 

 Ki gûne gûne edâlarla olmada melfûô 

 

99 Dutar olunca girân-bâr-ı derd-ièaşöına pùşt 

 Ne deñli olsa dil-i zâr u nâtüvân mebhûô 

 

100 Vücûd-ı ùmmeti bulduöca èâfiyetle ñayât 

 Revân-ı òaãmı ola mübtelâ-yı renc-i füyûô 

 

101 Öabøl iderse eger şâh-râh-ı èaşöında 

 Niåâr-ı cân u dil-i èâşıöân ezel melñøó 

 

102 Ùavâf-ı køyını itdikçe tâ mesâkin-i èarş 

 Mùjem tùrâbına çârøb røyum olsun ferş 

 

 XVIII 

103 èUmûm-ı òalö aða pervâne cemè-i òalöa o şemè 

 èAceb mi olsa rusùl şemè-i bezm-i òâãa cemè 
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104 Fürûà-ı mihr-i sipihr-i peyemberî ki virir 

 äabâó-ı mañşere dek pertev-i risâleti lemè 

 

105 Öılâè-ı râñat-ı dùşmen mehâbeti ile öalè 

 Òisâr-ı èâfiyet-i òaãm heybeti ile úamè 

 

106 Kemîne úaùresi yâúût-ı mihre ÷aèn eyler 

 O dîde kim aöıda iştiyâö ile aða demè 

 

107 Felekde ãubó u mesâ âfitâb u mâh degil 

 Dutar melâéike âyât-ı naèt-ı pâkine semè 

 

108 Cenâb-ı Añmed-i mùrsel şeh-i sùrøş-sipâh 

 Şefîè-i küll-i ümem óaøret-i óabîbullâh 

 

 XIX 

109 áulâm-ı dergehine mihr-i âsumân gül-i bâà 

 áarîb-i køyuna gerdøn şeh-nişîn-i ferâà 

 

110 Cemâli şems-i êuñâ gîsuvânı leyle-i úadr 

 Dü-çeşm-i høş-rùbâsı mùkaññal-i mâ-zâà 

 

111 Elinde sâúî-i mestân-ı èaşöınıð lâyıö 

 Olursa ãubó u mesâ câm-ı mihr ù mâh ayaà 

 

112 Fürûà-ı dùrdî-i ãahbâ-yı sâàar-ı derdi 

 Revâdır ursa dil-i âfitâb-ı mañşere dâà 

 

113 Simâù-ı öadrine mihr-i münîr kâse-i zer 

 Bisâù-ı câhına mâh-ı sipihr sîm-çerâà 

 

114 Muóammed-i èArabî òüsrev-i leèamrük-tâc 

 Şeh-i úalem-rev-i levlâk ãâóibü'l-Mièrâc 

 

 XX 

115 Fünûn-ı mekteb-i èaşöında aðlayanlar ñarf 

 Fenâ bulunca o fende vùcødın eyler ãarf 

 

116 èAceb ki öa÷resi kevn ù mekâna sıàmaz iken 

 Teniñ piyâle-i dildir şarâb-ı èaşöına óarf 

 

117 Fürûà-ı èaşöına nisbetle õerre mihr-i münîr 

 Yem-i mañabbeti yanında öa÷re bañr-i şigerf 

 

118 Óaúîr õerresi mihr-i kemâlinið òurşîd 

 Faúîr úaùresi baór-i celâliniñ yem-i jerf 
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119 Şefâèatiyle o şâhıð õùnøb-ı cùmle-i ümem 

 Hemân ki şaèşaèa-i tâb-ı âfitâb ile berf 

 

120 Óarâm ise nola çeşm-i dil-i nizârıma nevm 

 Hezâr cân ile ol şâha èâşıöam el-yevm 

 

 XXI 

121 Öıbâb-ı öaãr-ı celâli sipihrine e÷bâö 

 Öamer o öaãra bir âvîze şems şemse-i ùâú 

 

122 Kemîne küngüre-i bâr-gâh-ı rifèatidir 

 O òüsrev-i dü-serânıð sipihr-i heft-revâú 

 

123 Şikâr-gâh-ı àamında şeh-i maóabbetiniñ 

 Hemîşe beste-i fitrâkıdır dil-i èuşşâú 

 

124 Ùabîb-i èâlem ù âdem ki cânda itmiş 

 Mesîñ ù Óıør'ı dem-i rûó-baòşına mùştâö 

 

125 Óabîb-i ekrem ü maóbûb-ı Îzid-i müteèâl 

 Yegâne bâr-geh-ârâ-yı ñaøret-i òallâú 

 

126 Muèîn-i ins ü melek yaèni Aómed ü Maómûd 

 Güzîn-i èâlem ü âdem òulâãa-i mevcûd 

 

 XXII 

127 Kerem óadîúa-i lu÷fında bir gùl-i ãad-berg 

 Kemâl-i cødını èaöl u öıyâs itmez derk 

 

128 Gedâ-yı sùnbùle ñùsn-i rıøâsı olmazsa 

 Óayâtı òırmenine òaãmıð ola merg-i tegerg 

 

129 Bulup iãâbet ile dûstân-ı şerèi necât 

 Naãîb-i dùşmen-i dîni ola muãîbet-i merg 

 

130 Simâù-ı èaşöınıð olsun nevâle-çîni göñül 

 Gôrùnse çeşm-i mañabbetdir olmasun mı berg 

 

131 Ayırma vaãf-ı cemîlinden ol şehið yâ Rab 

 Ten-i øaèîfimi mâdâm cânım itmeye terk 

 

132 Úabûl olursa gedâdan bu tuòfe-i nâ-çîz 

 Yolında olsun o şâhıð niåâr-ı cân-ı èazîz 

 

 XXIII 

133 Livâ-yı èazmine ùmmet sipâh u nuãret-õeyl 

 Leked-òor-ı àaøabı dùşmen-i hezîmet-i òayl 
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134 Dem-i ñaãâd ider kişt-zâr-ı cødında  

 Kemâl-i èâ÷ıfeti her dù-èâlem iki keyl 

 

135 Bisâù-ı cødına ervâñ-ı enbiyâ mihmân 

 Simâù-ı lu÷funa ser-cümle kâéinât ùufeyl 

 

136 Beyân-ı vaãf-ı kemâl-i melâñati ve'ş-şems 

 Sevâd-ı gîsø-yı mùşgîni søre-i ve'l-leyl 

 

137 Fürûà-ı pertev-i ruòsâr-ı lemèa-bârı sùhâ 

 Şuèâè-ı neyyir-i dîdâr-ı tâb-dârı sùheyl 

 

138 Yegâne úâfile-sâlâr-ı şâh-râh-ı hùdâ 

 Ùırâz-ı mesned-i aèlâ-yı Yeårib ù Ba÷ñâ 

 

 XXIV 

139 Melek-ñaşem melik-i mülket-i ñudøå u öıdem 

 Muèîn-i nevè-i beşer faòr-i èâlem ü âdem 

 

140 èİõârı necm-i Sùhâ èârıøı sùheyl-i Yemen 

 Meh-i sipihr-i èArab âfitâb-ı burc-ı èAcem 

 

141 Penâh-ı èâlem ù insân òulâãa-i dü-cihân 

 Óabîb-i óaøret-i Rañmân şefîè-i küll-i ümem 

 

142 Şefîè-i ümmet-i şâhâ bihişt-dergâhâ 

 Dem-i pesînde baña eyle õikriñi hem-dem  

 

143 Nola bu meclis-i âòirde eyleseð teşrîf 

 Óaö eylemiş seni maènîde cùmleden aödem 

 

144 Sebeb bu òilúate õât-ı ñikem-nümûduñdur 

 Bu âferînişe bâèiå olan vùcøduðdur 

 

 XXV 

145 Nesîm-i èafv ile eyle óarâretin teskîn  

 Naôîm-i zârı öoma şerm-i cürmde àam-gîn 

 

146 Be-sûz-ı sîne-i şørîde-gân-ı gøşe-i èaşö 

 Be-âb-ı dîde-i òûnîn delâl-ı kùnc-i enîn 

 

147 Be-óaúú-ı öurb-ı viãâl ù be-leyle-i Mièrâc 

 Be-óaúú-ı meclis-i İsrâ vù bezm-i òâã-ı yaöîn 

 

148 Be-óaúú-ı tâc-ı leèamrùk be-òilèat-i levlâk 

 Be-óaúú-ı mùhr-i nübüvvet be-nûr-ı şerè-i mübîn 
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149 Be-óaúú-ı ãıdö u be-èadl ü be-óaúú-ı ñilm ù be-èilm 

 Be-ãaób u âl-i Betûl ü be-çâr-yâr-ı gùzîn 

 

150 Be-óaúú-ı òøn-ı ciger-gøşegân Óasan ù Óùseyn 

 O pây-mâl-i maèâãîye meróamet senden 

 

 XXVI 

151 Velâ-yı õâtıð ile câna vir ñarâret-i nev 

 Velâyet-i dile ãal nûr-ı èaşö ile pertev 

 

152 Õalâyıö olsa nola òøşe-çîn-i enèâmıð 

 Sipihr-i mezraèa-i himmetiñdir dâne-i cev 

 

153 Simâù-ı rifèatiðe öurã şems-i èâlem-tâb 

 Tenûr-ı cødıða encùm şerâr-ı mâh-ı èalev 

 

154 äabâñ u şâm ùmîdim budur cenâbıðdan 

 Olam ölünce feøâ-yı àamıðda bâdiye-rev 

 

155 èAceb olur mı o gùn ravøaða idùp rø-mâl 

 Diyem ki ey dil ù cânım mañabbetiñde girev 

 

156 Olursa her bün-i mûyumda biñ dil ü cân 

 Ola óuøûr-ı şerîfiðde cùmleten öurbân 

 

 XXVII 

157 Hezâr bencileyin var åenâña dil-beste 

 Hediyye-i sùòanım öıl öabøle şâyeste 

 

158 Zamân-ı mañşere dek pîş-gâh-ı èizzetiðe 

 Ola niåâr bu gûne hezâr gül-deste 

 

159 èUãâta meróamet itse nola dil-i pâkin 

 Ki cûy-bârıð olur meyli dâéimâ peste 

 

160 Ümîd-i dârû-yı dârù'ş-şifâ-yı lu÷fuðdur 

 Beden şikeste vù cân muø÷arib gôðùl òaste 

 

161 Hezâr sehv ile pâ-laàziş olmada kârı 

 Bu bezm-gâh-ı menâhîde dôndùm ol meste 

 

162 Ola òumâr-ı keder àam-zidâ vù şevö-efzâ 

 äudâè-ı cùrmùme èafvıð olursa ãandal-sâ 

 

 XXVIII 

163 Yolumda olsa nice berzaò u nice vâdî 

 Yabanda úalmam olursa èinâyetiñ hâdî 
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164 Çekerse èafvıð eger defter-i òatâma úalem 

 Ne àam uløf u miéâtı geçerse añâdı 

 

165 èAceb mi gùlşen-i vaãfında nâle-senc olsam 

 Çemende õevö virir èandelîb feryâdı 

 

166 Çeküp åelâåe-i àassâle-i åenâðı gôðùl 

 Henøz ùçerlemedir ıø÷ırâbına bâdî 

 

167 Dilimde naèt-ı cemîliðle midñat-i pâkin 

 Serimde mestî-i èaşöıðla naèra-i şâdî 

 

168 Şarâb-ı midñatiðið dil olup öadeñ-pøşı 

 Tamâm ÷utdı yùkin oldı mest-i medñøşı 

 

Nazîm, bunun benzerini bir muhammeste de yapmıştır. 28 bendden oluşan 1. sıradaki bu mu-

hammesin her bendin son mısrası hariç tüm mısraları "Es-selâm ey..." diye başlamaktadır ve her ben-

din sonu bir elifname gibi alfabetik sıra ile kafiyelenmiştir: 

 (Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilâtün Fâèilün) 

1 Es-selâm ey kârvân-ı râh-ı Óaööa pîşvâ 

 Es-selâm ey enbiyâ vü mürselîne muútedâ 

 Es-selâm ey râyet-efrâz-ı ãuføf-ı aãfiyâ 

 Es-selâm ey seyyidü'l-kevneyn maóbûb-ı Õudâ 

 Faòr-i èâlem Ahmed-i mürsel Muóammed Muãùafâ 

 

2 Es-selâm ey perde-dâr-ı râz-ı settârù'l-èuyûb 

 Es-selâm ey bezm-i èafv-ârâ-yı àaffarù'õ-õünûb 

 Es-selâm ey dergehinde bâl-i úudsî òâk-rûb 

 Es-selâm ey cilve-gâh-ı èaşö-ı pâki her öuløb 

 èÂşıö-ı pùr-iştiyâöı enbiyâ vù evliyâ 

 

3 Es-selâm ey âfitâb-ı maşrıö-ı fevz ù necât 

 Es-selâm ey mâh-tâb-ı leyletù'l-úadr ü berât 

 Es-selâm ey èafv u lu÷fı mañv-sâz-ı seyyiéât 

 Es-selâm ey mùşfiö-i óâl-i diger-gûn-ı èuãât 

 Server-i cemè-i rusül serdâr-ı ãaff-ı enbiyâ 

 

4 Es-selâm ey mülzem-i aèdâ-yı døn itdikçe bañå 

 Es-selâm ey èâlem zebûn itdikçe baóå 

 Es-selâm ey nuùú-ı bî-şerñ ù mùtøn itdikçe bañå 

 Es-selâm ey her hünerde õû-fünûn itdikçe baóå 

 Ümmî-i nâ-òânde iken òâce-i mùşkil-gùşâ 

 

5 Es-selâm ey mesned-i öurbı şeh-i levlâk-tâc 

 Es-selâm ey lî-maèallâh bezmine røşen sirâc 

 Es-selâm ey renc-i cürme dârû-yı èafvı èilâc 

 Es-selâm ey ùâlib-i sevdâ-yı èaşöı her mizâc 

 Cân-ı Õıøra derdi dermân røñ-ı Îsâ'ya devâ 
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6 Es-selâm ey zâéirân-ı dergehi ehl-i felâó 

 Es-selâm ey ùâéirân-ı ravøası öuds-i cenâh 

 Es-selâm ey vird-i ùmmet nâmı her şâm u ãabâñ 

 Es-selâm ey èâciz-i vaãfı luàât u ıã÷ılâñ 

 Õâtınıð bi'õ-õât meddâñı cenâb-ı Kibriyâ 

 

7 Es-selâm ey cevher-i cân dergehinde sen külâò  

 Es-selâm ey der-i nu÷öı gøş-vâr-ı her ãımâò 

 Es-selâm ey bâà-ı öadrinde felekler heft-kâò 

 Es-selâm ey naòl-i vaãfında leèamrùk berg ù şâò 

 Gülbün-i gülzâr-ı teslîm ù gùl-i bâà-ı rıøâ 

 

8 Es-selâm ey râz-dâr-ı "öul huvallâhu añad" 

 Es-selâm ey vâöıf-ı esrâr-ı "Allâhu'ã-ãamed" 

 Es-selâm ey èârif-i râz-ı ezel sırr-ı ebed 

 Es-selâm ey èilm-i lâ-yuóãâ kemâl-i lâ-yüèad 

 Kâşif-i èilm-i ledün ders-i debistân-ı beöâ 

 

9 Es-selâm ey çâşnî-i derdi dermândan leõîõ 

 Es-selâm ey telòî-i èaşöı dile cândan leõîõ 

 Es-selâm ey nu÷öı Óıør'a âb-ı ñayvândan leõîõ 

 Es-selâm ey öulluàı mùlk-i Süleymân'dan leõîõ 

 Bende-i fermân-ber-i dergâhı sul÷ân u gedâ 

 

10 Es-selâm ey èâşıö-ı dîdârı àılmân ile ñør 

 Es-selâm ey beyt-i maèmûra ãalan óüsn ile nûr 

 Es-selâm ey tâbiè-i şerèi inâå ile õùkør 

 Es-selâm ey nâsiò-i Tevrât ù İncîl ù Õebør 

 Naãã-ı Öuréân ile åâbit vaãfı bî-çûn ü çirâ 

 

11 Es-selâm ey tîr-i öahrında öaøâ peykân-ı tîz 

 Es-selâm ey dest-i òışmında öader tîà-ı ser-tîz 

 Es-selâm ey bâd-ı èazmi farö-ı òaãma çâk-rîz 

 Es-selâm ey èarãa-i rezmi úaøâ-yı rùsteòîz 

 Server-i òayl-i rüsül serdâr-ı manãørù'l-livâ  

 

12 Es-selâm ey kişver-i iclâli bî-vehm ü hirâs 

 Es-selâm ey sâóa-i iúbâli bî-ñadd ù öıyâs 

 Es-selâm ey ùâú-ı öadri öubbe-i èarşa mùmâs 

 Es-selâm ey ùalèatinden mihr ü meh nûr iútibâs 

 Sûre-i vel-leyl o gîsûdur cemâli ve'ê-êuóâ 

 

13 Es-selâm ey metn-i evãâfı şeref-baòş-ı òavâş 

 Es-selâm eyèaúl-ı kùll medñinde bâ-èacz ù telâş 

 Es-selâm ey şemè-i õâtı bezm-i úurba nûr-pâş 

 Es-selâm ey yoluna öurbân hezârân cân u baş 

 Yoluna öurbân olam yalın ayaö başı öabâ 

 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   539 

14 Es-selâm ey şâm-ı İsrâ'da nedîm-i bezm-i òâã 

 Es-selâm ey dergehi èâãîlere cây-ı òalâã 

 Es-selâm ey münkir-i èaşöı sezâ-vâr-ı öıãâã 

 Es-selâm ey ùâlib-i derdi èavâm ile òavâã 

 Şerbet-i èafvı devâ-yı èillet-i cürm ü òaùâ 

 

15 Es-selâm ey Kaèbe-i køyı dil-i èuşşâöa farø 

 Es-selâm ey melce-i ehl-i semâvât ehl-i arø 

 Es-selâm ey mülk-i úadri bî-öıyâs ÷øl u èarø 

 Es-selâm ey raóm iden óâlin èuãât itdikçe èarø 

 Mesned-efrûz-ı şefâèat mùşfiö-i rûz-ı cezâ 

 

16 Es-selâm ey dergehinde óûr-ı òuddâm-ı simâ÷ 

 Es-selâm ey ravøası firdevs-i istebraú-bisâù  

 Es-selâm ey âsitân-ı òalöa bâlîn-i neşâ÷ 

 Es-selâm ey gülsitân-ı køyı bâà-ı inbisâ÷ 

 Sidre vü ùûbâya naòl-ı öaddi cây-ı ilticâ 

 

17 Es-selâm ey óıll-ı râyâtı èuãâta cây-ı ñıfó 

 Es-selâm ey ehl-i cürme dergehi meévâ-yı ñıfó 

 Es-selâm ey kilk-i şeföatle çeken ÷uàrâ-yı ñıfó 

 Es-selâm ey nûr-ı èafvı şemè-i bezm-ârâ-yı ñıfó 

 Sâtir-i èayb-ı ùmem kân-ı kerem bañr-i èaùâ 

 

18 Es-selâm ey leyletü'l-Mièrâc'a óüsn-i pâkin şemè 

 Es-selâm ey enbiyâ vù mùrselîne şemè-i cemè 

 Es-selâm ey berú-ı tîà-ı sa÷veti òurşîd-i lemè 

 Es-selâm ey heybetinden mülk-i dùşmen öalè u öamè 

 äaff-şikâf-ı ãañn-ı heycâ ãaff-der-i deşt-i veàâ 

 

19 Es-selâm ey naòl-ı öaddi gùlbùn-i levlâk-bâà 

 Es-selâm ey bezm-gâh-ı öurbda røşen-çerâà 

 Es-selâm ey køyı her âvâreye cây-ı ferâà 

 Es-selâm ey şemè-i õâtı rehber-i her güm-sürâà 

 Hâdî-i râh-ı hùdâ semt-i yaúînde reh-nümâ 

 

20 Es-selâm ey âfitâb-ı âsumân-ı men èaref 

 Es-selâm ey mâh-tâb-ı burc-ı iöbâl ù şeref 

 Es-selâm ey ins ü cân derdiyle pür-şør u şeàaf 

 Es-selâm ey sîneler mihriyle vefú-ı tâb u tef 

 èAşö-ı cân teéåîrine ervâñ-ı öudsî mùbtelâ 

 

21 Es-selâm ey nâzenîn-i Kibriyâ maóbûb-ı Óaö 

 Es-selâm ey ùalèatinden óüsn-i Yûsuf bir sebaú 

 Es-selâm ey mihr-i envâr vaãfına zerrîn varaö 

 Es-selâm ey úurã-ı meh îmâ-yı ebrøsıyla şaöö 

 Ruòları şems-i dıraòşân cebhesi bedr ù dùcâ 
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22 Es-selâm ey bende-i fermân-beri ins ü melek 

 Es-selâm ey gûy u çevgân-ı àamı arø u felek 

 Es-selâm ey zîr-i fermânı semâdan tâ semek 

 Es-selâm ey naúd-i câna seng-i dergâhı meñek 

 Ùâlib-i iksîr-i òâk-i bârgâhı kîmyâ 

 

23 Es-selâm ey maùlaèü'l-envâr-ı ñùsn-i lâ-yezâl  

 Es-selâm ey mefòarü'l-esrâr-ı èirfân u kemâl 

 Es-selâm ey burc-ı ñùsne âfitâb-ı bî-zevâl 

 Es-selâm ey öâbe öavseyne devâdır bî-miåâl 

 Mihr-i çarò-efrûz-ı ev ednâ meh-i burc-ı hùdâ 

 

24 Es-selâm ey "raómeten li'l-èâlemîn" ile èalem 

 Es-selâm ey õâtına yeksân ñudøå ile öıdem 

 Es-selâm ey baór-i èummân-ı ledùn genc-i óikem 

 Es-selâm ey ebruvânı søre-i Nûn ve'l-Úalem 

 Kuól-i mâ-zâàa'l-baãar nergislerinde tûtiyâ 

 

25 Es-selâm ey òâk-i pâyi kuól-i çeşm-i ins ü cân 

 Es-selâm ey seng-i âhı zîb-i tâc-ı serverân  

 Es-selâm ey sâéil-i dergâhı sul÷ân-ı cihân 

 Es-selâm ey yâr-ı àârı çâr-yâr-i kâmrân 

 Yaèni Bû Bekr ü èÖmer èOåmân èAliyyü'l-Murteøâ 

 

26 Es-selâm ey ravøa-i pür-nørına cennet girev 

 Es-selâm ey nâr-ı öahrında cehennem bir èalev 

 Es-selâm ey òalúa-i bâb-ı celâli mâh-ı nev 

 Es-selâm ey køyına ins ù melâéik râh-rev 

 Dergehi ser-menzil-i maúãûd-ı her ãubñ u mesâ 

 

27 Es-selâm ey òırmen-i cødında èâlem berg-i kâh 

 Es-selâm ey òøşe-çîn-i lu÷fı dervîş ile şâh 

 Es-selâm ey õâtına maòãøã olan èafv-ı gùnâh 

 Es-selâm ey bâà-ı vaãfı kâéinâta cilve-gâh 

 èAndelîb ol gùlşene cân-ı Naóîm-i òoş-nevâ 

 

28 Es-selâm ey bûstân-ı lî-maèallâh'ıð gùli 

 Es-selâm ey gùlşen-i gülbün ü Ùâ-hâ bülbüli 

 Es-selâm ey gîsûvân-ı bâà-ı öurbuñ sünbüli 

 Es-selâm ey çarò cûy-ı mihrinið kemter pùli 

 Reh-revân-ı bâr-gâhı ehl-i arø ehl-i semâ 

 

Müseddeslerin 2.si ise bir müracaa örneğidir. Müracaa, edebi bir terim olarak sözü döndürerek 

söylemek, sarulu cevaplı veya karşılıklı konuşma şeklinde yazılan şiirler için kullanılmaktadır. Halk 

şiirinde buna 'dedim-dedili' şiir de denilmektedir. Bu şiirde de Nazîm her bendin beşinci mısraında bu 

kelimeleri kullanarak bir müracaa örneği ortaya koymuştur. 12 bendden oluşan şiir şu şekildedir:  

 

 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   541 

 (Mefèûlü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün)  

1 Dùn vâlih eyledi beni bir şøò-ı şeh-levend 

 Kim çeşmi sâñir idi nigâhı fùsøn-pesend 

 Ruòsârı ùzre zùlfùn idùp deste deste bend 

 Her târın itdi cân u dile òalöa-i kemend 

 Baàlandı dil gôrùp ne resendir didim didi 

 Zencîr-i bend-i şîr-i jiyânıð durur senið 

 

2 Mestâne bezm-i meyde idüp kec-kùlâhını 

 Sùzmùş şarâb-ı nâz ile çeşm-i siyâhını 

 Gôsterdi gîsuvânı dilið dâm-gâhını 

 èArø itdi cân-ı zâra zenaòdânı çâhını 

 Ey şâh-ı ñùsn bu ne zeöandır didim didi 

 Ârâm-gâh-ı røñ-ı revânıð durur seniñ 

 

3 Pervâne-veş yaöup dili èaşöı çerâàına 

 Vaöf oldı sîne âteş-i hicrânı dâàına 

 Bir bûy-ı âşinâyî gelùp cân demâàına 

 Baödım nihâl-i öâmetine ñùsni bâàına 

 Yâ nârven ya naòl-i semendir didim didi 

 Cân gùlşeninde serv-i çemânıð durur senið 

 

4 Fitne nihâl-i úâmetiniñ pây-der-gili 

 èİşve òırâmınıð dil ù cân ile mâéili 

 Dîvâne eyledi beni şekl ù şemâéili 

 İtdi sevâd-ı levñ-i ruòı ÷ıfl-ı nev-dili 

 Õa÷÷ıð kitâb-ı mekr ù fitendir didim didi 

 Bâzû-yı dilde òırâmânıð durur senið 

 

5 Ol dem ki oldı òa÷÷-ı ruò-ı pâki âşikâr 

 Gülzâr-ı ñùsnin itdi ser-â-pâ benefşe-zâr 

 Tekrâr eyledi beni mecnûn o nev-bahâr 

 Âóir miåâl-i cûy olup zâr u bî-úarâr 

 Bâà-ı ruòuðda bu ne çemendir didim didi 

 Maóãûl-i çeşm-i eşk-feşânıð durur senið 

 

6 Virdim öarâr u ãabrı leb-i güft-gøyına 

 Dùşdi òıred hevâ-yı öad-i fitne-cøyına 

 Cân nâóır oldı âyîne-i óüsn-i røyına 

 Göz dikdi dil dü-zülf-i girih-gîri møyına 

 Gîsølarıðda şâne nedendir didim didi 

 Müjgân-ı dîde-i nigerânıð durur senið 

 

7 Bildim egerçi rişte-i cândır miyânını 

 Bir nesne yoú ki beðzedem ammâ dehânını 

 Çîn-i èitâb ile gôricek ebruvânını 

 Levó-i dilið muöaddem idùp imtiñânını 

 Ebrølarıðda bu ne şikendir didim didi 

 Meşö-i cùnønda iki kemânıð durur senið 
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8 Ol gülbün-i melâóat gülberg-i pîrehen 

 èArø eyledi şikâf-ı öabâdan yine beden 

 Óarf-i viãâle meclis-i meyde açup dehen 

 Mestâne laèl-i nâbını bøs eyledikde ben 

 Cennetde ãan şarâb-ı lebindir didim didi 

 Bu òoş sùòan-serâ-yı dehânıð durur senið 

 

9 Câdû-yı çeşmi eyleyùp efsøn o âfetin 

 Bend itdi târ-ı zùlfi dilið òâb-ı râñatın 

 Tâ ki òırâm-ı nâz ile gôsterdi öâmetin 

 èAşö ehlinið öopardı o öâmet öıyâmetin 

 Mañşerde naòl-i sâye-fikendir didim didi 

 Ùûbâ-yı gùl-sitân-ı cinânıð durur senið 

 

10 Ol mâh èarø idüp yine mihr-i cemâlini 

 Õerrât-ı èaşöın itdi perîşân-óâlini 

 Bulmuş tamâm ñùsn ü melâóat kemâlini 

 Seyr eyledikde óalúa-i zülfünde òâlini 

 Bu nâfe içre mùşg-i Òutendir didim didi 

 Dâm-ı cùnønda dâne-i òâliñ durur seniñ 

 

11 Dem-sâz olup o dilber-i ñâóır-cevâb ile 

 Oldum nedîm-i meclisi ãad-pîç ü tâb ile 

 Mestâne bezm-i bâdede keyf-i şarâb ile 

 Ol mest-i nâz-pervere şerm ù ñicâb ile 

 Óarf-i vaãıl ne gøne sùòandır didim didi 

 Şâm u señerde vird-i zebânıð durur senið 

 

12 Vaãf-ı òa÷-ı èiõârın idùp başöa bir kitâb 

 Her ãafña oldı bir ãanem-i èanberîn-niúâb 

 Dendânı midñatinde virùp naóma âb u tâb 

 İtdim niåâr-ı laèline bir lùcce dùrr-i nâb 

 Ùabèım meger ki dùrr-i èAden'dir didim didi 

 Óaúúâ Naôîm genc-i nihânıð durur senið 

  

SONUÇ 

Yahyâ Nazîm yaşadığı dönemde de sonrasında da oldukça ilgi gören şairlerdendir. Şair kimliği-

nin yanı sıra bestekâr ve hânende olarak da adı duyulmuş bir sanatçıdır. Yaklaşık 80 senelik ömrün-

den geriye hacimli bir divan ve birçok beste bırakmıştır. 

Nazîm, divanında 17 farklı nazım şekliyle şiir kaleme almıştır. Toplamda 1564 manzume ve 

13693 beyitlik bir hacme sahiptir. "Na't-gû" sıfatıyla tanınan Nazîm'in divanının 4520 beyti yani yak-

laşık üçte biri na'tlardan oluşmaktadır.  

Daha çok na'tlarıyla tanınan bir şair olan Nazîm divanında birçok sanatlı manzume tespit edil-

miştir. Bu bağlamda 5 kaside, 11 gazel, 1 terkib-i bend, 1 muhammes ve 1 müseddes olmak üzere 19 

şiir çalışmada incelenmiştir.  
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MEHMET ÂKĠF (1873-1936)‟ĠN KLÂSĠK EDEBĠYAT  

HAKKINDAKĠ FĠKĠR VE GÖRÜġLERĠ 
Esma Şahin


 

 

GĠRĠġ 

Osmanlı‟nın son dönemlerinde Batı‟nın tesiriyle oluşan zihniyet değişimi ve toplumun hemen 

her alanında görülen yeniliklerden edebiyat da nasibini almış ve Tanzimat‟la birlikte yeni bir edebiyat 

anlayışı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu anlayış neticesinde edebiyatta kaçınılmaz olarak bir eski-yeni 

tartışması da ortaya çıkmıştır. Böyle bir ortamda eskiyi tamamen reddedip yeniyi kabullenenler, eski-

yi olduğu gibi sahiplenenler ve eski ve yeninin makul yönlerini alarak ikisi arasında bir yol benimse-

meyi savunanlar bulunuyordu. Klâsik şiiri sert bir biçimde eleştirenlerin başında Tanzimat döneminde 

Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa gibi isimleri saymak gerekir. Sonrasında Servet-i Fünûn, Meşruti-

yet dönemleri ve Cumhuriyetin kuruluşundan ortalarına kadar birçok şair ve edip tarafından klâsik 

edebiyat kimi zaman eleştirinin ötesinde acımasız ve ciddi karalamalara maruz kalmıştır. 

Ziya Paşa‟nın “Şiir ve İnşa” (Hürriyet, s.11, 7 Eylül 1868) makalesinde klâsik edebiyatı tama-

men reddetmesi ve sonrasında bu görüşlerinden vazgeçerek Harâbat adlı eserinin önsözünde klâsik 

edebiyatı övmesi ve ardından Namık Kemal‟in Ziya Paşa‟yı tenkit maksadıyla Tahrib-i Harabat ve 

Ta‟kib adlı eserlerini yazarak kendisine ağır hücumlar yöneltmesi (Özdemir, 2010: 23) bu tartışmala-

rın ilk ve hararetli dönemlerinde gerçekleşir. Sonraki dönemlerde de tartışmalar dönemin edip ve ay-

dınlarının eserlerinde ve köşe yazılarında sürüp gitmiştir.  

Mehmet Âkif de klâsik edebiyat hakkındaki görüş ve tenkitlerini Sırâtımüstakîm ve Sebîlürreşâd 

dergilerindeki yazıları başta olmak üzere Safahat‟taki bazı şiirlerinde ve dostlarına yazdığı bazı mek-

tuplarında dile getirmiştir. Mehmet Âkif, kendi dönemindeki klâsik edebiyatı toptan reddetme tavrı 

içine girmemiş, yalnızca kendi düşünce ve sanat anlayışı çerçevesinde bu edebiyatın eksiklerine ve 

yanlış bulduğu yönlerine dikkat çekmiştir. Sosyal meselelere dair pek bir şey söylemeyen klâsik şiirin 

onun yaşadığı dönemin ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşünmesi, eleştirdiği yönlerinin başında ge-

lir. Âkif, tenkit yerine kullanmayı tercih ettiği “intikâd” kavramını açıklarken intikâd‟ın muaheze (kı-

nama, paylama) olmadığını, edebi bir eseri dikkatle okuyarak iyi ve kötü yerlerini ayırmak demek ol-

duğunu belirtir ve bu bağlamda klâsik edebiyatı hissi bir şekilde eleştiren Namık Kemal‟in bu tutu-

munu da doğru bulmaz. Ne var ki, bizde ilk intikadî telif olarak Namık Kemal‟in Tahrib ve Ta‟kib‟ini 

kabul etmek zaruretini de dile getirir. Fakat bu eserlerin birçok değerli görüş içermekle birlikte taraf-

sızca yazılmadığını, Namık Kemal‟in infialine yenik düşerek birçok haksızlık yaptığını da ekler 

(Sebîlürreşâd 8/184: 22). Ona göre intikad için her şeyden önce sağlam bir kafa ve sağlam bir yürek 

gerekir; bunların ikisini birden kendisinde toplamış olan bir müntekidin vereceği hükümler bir dere-

ceye kadar gerçeğe yaklaşabilecektir (Sebîlürreşâd 8/184, 21). Mehmet Âkif gerçek intikadın bizde 

önceden beri bulunmayışını da önemli bir eksiklik olarak görür. Nef‟i‟nin Veysî hakkındaki kıtalarını 

Sürûrî ile Vehbî arasında geçen ağız dalaşlarına benzetir. Şeyh Gâlib tarafından Nâbî‟nin 

Hayrâbâd‟ına yönelik değerlendirmeleri de intikaddan ziyade hücum olarak kabul eder ve Kânî‟nin 

iyi bir münekkid olacakken bunu gerçekleştirememiş olduğunu söyler: 

“Bizde evvlece intikâdın kendi şöyle dursun, ismi bile yoktu. Nef‟î‟nin Veysî hakkındaki 

kıt‟aları Sürûrî ile Vehbî arasında geçen ağız dalaşları gibidir; Şeyh Gâlib tarafından Nâbî‟nin 
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Hayrâbâd‟ına aid olarak yürütülen mülahazalar da intikaddan ziyade hücumdur. Kânî iyi bir münek-

kid olacakmış, yapamamış.” (Sebîlürreşâd 8/184, 22). 

Bu görüş ve değerlendirmeler Mehmet Âkif‟in initkad/tenkit konusundaki yaklaşımı hakkında ye-

terli fikir vermektedir. O, klâsik edebiyatı eleştirirken yıkıcı ve reddedici bir tutum takınmaz. Kendi kişi-

liği, şairane eğilimi ve döneminin gerekleri açısından bakarak bazı olumsuz yönlerine dikkat çeker.  

Gelenekten beslenmiş bir şair olan Mehmed Âkif klâsik Türk şiirini bildiği gibi Arap ve Fars şi-

irlerini ve bu şiirde üstad olan şahsiyetleri iyi bilir. Arap şiirinden Mütenebbi, Fars şiirinden ise Sa‟dî 

en çok ismini andığı şairlerdir. Özellikle Sa‟dî‟nin çokça tesirinde kaldığı görülmektedir. Bazı şiirleri 

Sa‟dî‟nin Bostan ve Gülistan‟ında geçen öğüt verici hikâyelerin serbest ve genişletilmiş tercümesi 

(Sevgi, 1999: 193) şeklindedir. “Azim”, “Kalenderle Tilki”, “Durmayalım” başlıklı şiirleri bunlardan-

dır. Sa‟dî‟nin eserlerindeki içtimai düşünce, öğreticilik ve ahlakçı anlayış Mehmed Âkif‟i etkileyen en 

önemli unsurdur. Aynı şekilde Mütenebbî‟nin de şiirde hikmet ve hamaseti mezcetmiş biri olması bu 

tarza eğilimli biri olarak kendisini etkilemiş olmalıdır. Mehmet Âkif Mütenebbi‟yi bizim şairlerimiz-

den Koca Ragıp Paşa ve Nef‟î‟ye benzetir. Koca Ragıp Paşa‟daki hikmet ile Nef‟î‟nin keskin ve şid-

detli üslûbunun onda bir araya geldiğini ifade eder. Fakat Nef‟î savaş tasvirlerinde gösterdiği sanat 

kudretini âşıkane hislerini anlattığı gazellerinde de gösterebilmişken Mütenebbî‟nin bunu yapamadı-

ğını dile getirerek Nef‟î‟nin bu çok beğendiği Arap şairi karşısındaki başarısını da teslim eder: 

“Yalnız bizim Nef‟î harb ve darb tasvirinde gösterdiği kudreti hissiyat-ı âşıkanesinin tercümanı 

olan gazellerinde de izhâr edebilmiş iken öbürü bunu, kâbil değil, yapamamıştır. Evet, Nef‟î 

Dîvânı‟nda o kadar vecd-engîz, o kadar rakîk gazeller bulunabilir de Mütenebbî‟de belki bir tanesi gö-

rülmez.” (Sırâtımüstakîm 5/110, 89) 

Mehmet Âkif sosyal bir şiir anlayışını benimsemiştir.
629

 Gitme ey yolcu beraber oturup ağlaşa-

lım / Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım (Ersoy, 2009: 186) mısralarında olduğu gibi o, toplu-

mun dertleriyle dertlenen, varlığı ve sanatıyla kendisini milletine adamış olan bir şairdir. Onun düşün-

cesine göre sanat insanlığa hizmet etmelidir. Sa‟dî-yi Şirazî‟yi Şehnâme yazarı Firdevsî‟den üstün 

tutması da bu yüzdendir. Bir yazısında geçen “Mesela Avrupalılarca dünyaya gelen şâirlerin Ho-

mer‟den sonra en büyüğü sanılan Firdevsî‟yi ne yapayım? Altmış bin beyitlik Şehnâme‟si Bostan‟ın 

yedi sekiz beyte varan iki hikâyesi kadar insâniyete hizmet edebilmiş midir?” (Sırâtımüstakîm 5/118, 

228) sözleri bunu açıkça göstermektedir.  

Âkif‟in mizaç olarak hikmet dolu şiire ve söze meyilli bir yönü vardır ve onun için şiirde hikmet 

vazgeçilmezdir. “Âsım” şiirinde şiir ve şairleri eleştirirken Köse İmam‟ın Hz. Peygamber‟in şiiri sev-

diğini hatırlatmasına karşılık Mehmet Âkif‟i temsil eden Hocazâde‟nin verdiği cevaptaki: 

-Vâkıa “inne mine‟ş-şi‟ri…” büyük bir nimet; 

Dikkat etsen: Yine sevdikleri, lakin hikmet. (Ersoy, 2009: 339) 

sözleriyle Hz. Peygamber‟in “Öyle şiir vardır ki hikmettir” (İbn-i Mace, Edeb 41) hadisine işaret ede-

rek Peygamber‟in de hikmet içeren şiirleri sevdiğine dikkat çekmiştir. Tacettin Şimşek bu örnekten 

yola çıkarak Mehmet Âkif‟in poetikasındaki temel kaynağın ayet ve hadisler olduğunu, Kur‟an ve 

Peygamber sözlerince makbul sayılan şiirin izini sürdüğünü belirtir ve bu özelliğinin kendisini yaşa-

dığı dönemde farklı kıldığını sözlerine ekler (Şimşek, 2015: 117). Hakikaten de onun yine Âsım ese-

rinde Hocazâde‟nin ağzından naklettiği: 

Ben ki Attâr ile Sa‟dî‟yi okur, hem severim; 

Başka vâdîleri tutmuşlara ancak söverim (Ersoy, 2009: 339) 

                                                           
629 Mahir İz onun edebi şahsiyetinin Meşrutiyetten (1908) önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrıldığını, önceki dönemde 

yazdıklarının dönemin eserleriyle aynı minvalde olduğunu, ancak sanatın bir gaye için yapıldığına inancı tamamlandık-

tan sonra önceki dönemde yazdıklarını yakıp imha ettiğini ve bunu yalnızca çağdaşlarının bildiğini söyler (İz, 2004: 157). 

Buradan anlaşıldığı kadarıyla Mehmet Âkif birdenbire bu anlayışa sahip bir şair olarak ortaya çıkmamış, öğrendikleri ve 

yaşadıklarıyla ve edebiyatın toplumu yönlendirmede etkili bir araç oluşundan emin olduktan sonra şiirini sosyal anlayış 

zeminine oturtmuştur.  
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mısralarına bakıldığında şiirde hikmet konusundaki tavrının bu vadide eserler veren Sa‟dî ve Attâr gi-

bi şairlere olan hayranlığıyla birlikte oldukça keskin ve net olduğu görülebilir.  

Mehmet Âkif şiirlerinin tamamını aruzla yazmış, murabba, muhammes, mesnevi gibi pek çok 

klâsik nazım şeklini de kullanmıştır. “Ben şiir telakkisinde şekle o kadar itibar edenlerden değilim” 

diyen şair şekilden çok muhtevaya önem verdiğinin altını çizmiştir. Onun gazel konusundaki olumsuz 

değerlendirmeleri de daha çok içerikle ilgilidir. “Gazeliyât vadisi kuvve-i inbatiyesi (filizlenip yeşer-

me kabiliyeti) kalmamış bir topraktır. O vadide bir mahsul almak için toprağa gübre koymak, çalışıp 

çabalamak lazım” diyerek talebelerini gazel vadisinden vazgeçirmeye çalışır, onları hayata ait şiirler 

yazmaya teşvik eder (Gökçek, 2014: 62-63). 

Tekrara düşmemek, kendilerinden önceki şairlerin söylediklerini taklit etmeyip farklı bir şeyler 

üretebilmek aslında klâsik veya modern bütün şairlerin ortak kaygısıdır. Nitekim bu sözler bir yönüy-

le yüzyıllar öncesinden Fuzûlî‟nin gazel konusundaki sözlerini anımsatır. Henüz 16. yüzyıl gibi gaze-

lin en parlak zamanlarını yaşadığı bir dönemde Fuzûlî, Farsça Dîvân‟ının mukaddimesinde şiir yazma 

konusunda eskilerin bütün latif ibare ve manaları kullandıklarını ve kendilerine bir şey kalmadığını 

söyler. Hatta öyle ki şiir meydanına geç geldiğinden yakınır. Ona göre şiir yazacak kimsenin eskilerin 

ne yazdıklarından haberdar olması gerekir, aksi takdirde tevarüde düşerek şiiri değersiz hâle gelebi-

lir
630

 (bkz. Doğan, 1997: 125). Yaşadıkları dönem itibarıyla şiire yükledikleri misyon farklı olmakla 

birlikte iki şair arasında böyle bir ortak bakış açısının varlığı dikkate değerdir. 

Mehmet Âkif‟in şiirlerinde aruzu tercih etmesi hem aruzu âhenk bakımından heceden daha etki-

leyici bulması hem de yüzyıllar boyunca işlenmiş olması bakımından aruzu heceye göre kullanıma 

daha elverişli bulmasından kaynaklanır (Gökçek, 2014: 63). Âhengi sağlama bakımından da aruzu he-

ceye göre daha etkili bulur. Veznin insanı kısıtladığı görüşüne katılmaz. Büyük şairlerimizin vezin ile 

çok güzel şiir söylenebileceğini eserleriyle ispat ettiklerini belirtir. Vezin ile şiir yazma konusunda sı-

kıntı yaşayan sanat fukaralarının haddini bilerek ya mirasyediliğe özenmemelerini yahut da aruzdan 

şikâyet etmemelerini dile getirir. Sırâtımüstakîm‟de “Muhâsebe-i Edebiyye” başlıklı karşılıklı konuş-

ma şeklinde kurgulanmış bir yazısında vezin hakkındaki görüşlerini şöyle ifade eder: 

“Zaten aruzu bırakalım, deseniz, arkanızdan kimse gelmez. Meğerki en muktedir şâirlerimiz 

Acem evzânını büsbütün terk etsinler de bir yeni vezinde birçok eserler meydana getirsinler. Evet, bu 

vezindeki noksân-ı âhengi telâfî için yazılacak eserler fikir ile, hayâl ile, his ile dolu olmalıdır. Yoksa 

hiçbir kâri‟ bulamazsınız.” (…) “Efendim, elimizdeki vezin vâkıa dar. Lâkin size söyledikleri kadar 

değil. Nitekim büyük şâirlerimiz bu vezin ile pek güzel şiirler söylenebileceğini eserleriyle isbât etti-

ler. Zâten nesir varken nazım ile teblîğ-i hissiyyâta kalkışmak bir nevi mîrâsyediliktir. Karîhası 

zarûret-i vezn derd-i müzmini altında inleyen bizim gibi fukarâ-yı san‟at ya haddini bilerek mîrasyedi-

liğe özenmemeli, yahud Acem evzânından şikâyet etmemeli!” (Sırâtımüstakîm 5/111, 118) 

Bununla birlikte Mısır‟da yaşadığı yıllarda Mahir İz‟e gönderdiği bir mektupta hecenin yavaş 

yavaş âhenk sağlayarak şiire iyice yerleşmeye başlaması karşısında aruzun tamamen terk edilmesi en-

dişesini dile getirir. Gönlü hece yanında aruzun da ihmal edilmemesinden ve kabiliyetli gençlerin bir 

taraftan aruzla da yazmalarından yanadır. “Aruz beni bırakmadıkça ben kat‟iyen kendisini bırakacak-

lardan değilim” (Ersoy, 2016: 67) diyerek bu husustaki kesin tercihini ortaya koyar.  

                                                           
630 Burada yeri gelmişken çok defa belli mazmun kalıplarının dışına çıkmamakla eleştirilen klâsik şairlerin yeni ve orijinal 

sözler bulma çabaları yanında daha önce hiç söylenmemiş ve kabul görmeme tehlikesi içeren sözlerden de kaçınmaları 

gerekliliğinin onların kaygılarını bir kat daha artırdığını belirtmek gerekir. Aslında Fuzûlî’nin endişesi tam da bu nokta-

dadır: ‚Öyle zamanlar olmuştur ki, gece sabahlara dek uykusuzluk zehrini damla damla içerek büyük çabalarla bir 

mazmunu şiir kalıbına dökmüşüm ve sabah olunca da diğer şairlerle tevarüde düştüğüm endişesiyle yazdıklarımı kara-

layarak kullanmaktan vazgeçmişimdir. Yine öyle zamanlar olmuştur ki, gündüz akşama kadar düşünce denizine dalıp 

şiir elması ile eşsiz bir söz incisi delmişim; görenlerin ‚Bu mazmun anlaşılmaktan uzaktır ve bu söyleyiş edebiyat çevre-

lerinde kullanılmaz ve beğenilmez‛ demeleri üzerine de onu terk etmiş ve yazıya geçirmemişimdir. Ne acayiptir ki, söy-

lenmiş bir söz, evvelce söylenmiştir diye; söylenmemiş bir söz de evvelce söylenmemiş olması sebebiyle şiirde yer almı-

yor.‛ (Doğan, 1997: 125) 
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Şekil bakımından sıkı sıkıya bağlı olduğu klâsik şiiri Mehmed Âkif aşağıda ele alınan başlıca hu-

suslar doğrultusunda eleştirmiştir. 

 

Plan 

Mehmet Âkif‟in klâsik şiiri tenkit ettiği yönlerden birisi plandır. Âkif‟e göre Osmanlı edebiyatını 

Batılılardan bu kadar geride bırakan sebeplerden ilki bu plan meselesidir. Eski şairlerimizin divanla-

rında Batı şairlerinin düşünce dünyasından nadiren ortaya çıkacak derecede çok güzel ve kıymetli 

mısralar bulunduğunu fakat onların tertibine riayet edilmediği için bir bütün hâlinde kalıcı bir güzellik 

gösteremediklerini ifade eder. Onun fikrine göre önceden düşünülüp tasarlanmış, başı ve sonu kesti-

rilmiş, düzenli ve belirli bir tertip dâhilinde kaleme alınan eserler daha kalıcı ve başarılı olacaktır. 

“Evet, bizim divanlarımızda, mecmûalarımızda yer yer öyle kıymetli beyitler, öyle cem‟iyetli 

mısrâlar bulunur ki bir garp şâirinin karîhasından nâdiren sünûh eder. Lâkin maatteessüf onların 

tertîbine hiç riâyet edilmemiş hatta böyle bir tertîb akla bile getirilmemiş olduğu için hey‟et-i mecmu-

aları pâyidar bir güzellik gösteremiyor.” (Sebîlürreşâd 8/204, 417). 

Diğer yandan eski şairlerimizin bir plan dâhilinde hareket etmeyi hiç düşünmemelerinin biraz da 

eski şiirin genel yapısından kaynaklandığının ve bu şiirin plan kabul edecek türden bir şiir olmadığı-

nın da farkındadır.
631

 Burada plandan kastın üzerinde düşünülüp çalışılmadan tamamen ilhamın kişiyi 

sevk ettiği şekilde eserler kaleme almak olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim kendisi “Şiirin ilhamı azdır, 

Şiir çalışmakla, uğraşmakla olur.” (Fergan, 1938: 161) der. Âkif için şiir çalışılarak, işlenerek meyda-

na getirilen bir sanat ürünüdür; ilhamla değil, işçilikle meydana gelir (Gökçek, 2014: 61).  

Plan konusunun önemine ve bizdeki eksikliğine dikkat çekerken Fuzûlî ve Leylâ ve Mecnûn adlı 

eserini de anar. Ona göre Fuzûlî bu eserini yazarken eserine nasıl başlayacağını, nelerden bahsedece-

ğini ve nasıl bir netice vereceğini düşünmemiş; yalnızca düşünce gücüne, hayal sermayesine, duygu 

ve his dünyasının genişliğine güvenerek başlamış ve yazmıştır. Fuzûlî‟nin eserinin edebi bir kıymeti 

olmadığını düşünmez; fakat Fuzûlî daha az şair ve daha çok sanatkâr olsaydı bu eseri meydana getiren 

edebi unsurlardan daha az kıymetli konularla daha güzel bir sanat eseri kaleme alabileceğini söyler ve 

bunun diğer şairlerimiz için de geçerli olduğunu savunur: 

“Meselâ Fuzûlî elbette pek büyük bir şâirdir; Leylânâme‟sinde elbette pek yüksek şiirler vardır. 

Lâkin hazret efsânesini nazma kalkışmazdan evvel eserine nasıl başlayacağını, nelerden bahsedeceği-

ni, nasıl bir netice vereceğini düşünmemiş; yani hiç bir plân, hiç bir taslak yapmadan sia-i karîhasına, 

servet-i hayâline, semâhat-i hissine güvenerek işe başlayıvermiş, onun için bu kadar emeği heder ol-

muş gitmiş! Leylânâme-i Fuzûlî için, hâşâ, kıymet-i edebiyyeden mahrûmdur, demek istemiyoruz; 

demek istiyoruz ki Fuzûlî daha az şâir, lâkin daha çok san‟atkâr olsaydı, o eseri vücuda getiren ecza-

yı edebiyyeden daha az kıymetli mevâd ile daha güzel bir bedîa telîf edebilirdi. Fuzûlî için söylenen 

bu sözler Nâbîler, Yahyalar, Şeyh Galibler hakkında da vâriddir.” (Sebîlürreşâd 8/204, 417).  

Burada Âkif‟in şair ile kastettiği, ilhamının yönlendirdiği şekilde yazan, sanatkâr ile de şiir işçi-

liği yapan kimse olmalıdır. Ne var ki, yukarıda söz edildiği üzere Fuzûlî şiirleri üzerinde çokça titizle-

nen, işçilik söz konusu edilecekse klâsik şiirde bunu belki en fazla gerçekleştirmeye çalışan şairler-

dendir. Onun şiir yazarken çektiği sancılar Türkçe ve Farsça divanlarının mukaddimelerinde okuyu-

cuya büyük bir içtenlikle aktarılır. Bununla birlikte Leylâ ve Mecnûn adlı eserinde şair olarak kendisi-

ni “bin hünerli işçi”ye benzetir. Dükkânının bu çarşıda revaç bulmasını yürekten istediğini söyler ve 

bu dükkâna gelen müşterilerin her istediğini bulabilmesini arzu eder.
632

 Aslında Fuzûlî‟nin bu söz ve 

                                                           
631 Burada klâsik edebiyatımızda bilhassa şiirde beyitler arasında anlam bütünlüğü bulunmak zorunda olmayışı ve her bir 

beytin bağımsız bir birim olarak değerlendirilmesinin kastedildiği düşünülebilir. Böyle bir şiirde iki beytin yerini değiş-

tirdiğinizde anlamda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ancak bu durum klâsik şiirin temel özelliklerinden biri ol-

makla bazı istisnalar dışında (yek-âhenk gazel gibi) onun değişmez bir özelliğidir. Klâsik şiir bu haliyle literatürdeki ye-

rini bulmuştur.  
632 Bir kâr-gerim hezâr pîşe / Cânlar çekip isterem hemîşe // Dükkânım ola revâc-ı bâzâr / Her istediğin bula harîdâr (Doğan, 1997: 45) 
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benzetmeleri, şiirlerini yazarken kendisini “bir mühendis bir mimar gibi çok düşünen” (Fergan, 1938: 

161) biri olarak tanımlayan Âkif‟in sözlerine bir açıdan çok benzemektedir. Ancak Mehmet Âkif‟in 

kastettiği anlaşıldığı kadarıyla daha ziyade sosyal ve hikemî meselelerden söz etmek ve tek bir nokta-

ya yoğunlaşmak
633

 olduğundan durum biraz farklıdır. Edebiyatı şekillendirmede yaşanılan dönemin 

gerekleri, o dönemde şiir ve edebiyattan ne anlaşıldığı ve şiir sanatının nelere cevap aradığı önem ta-

şımaktadır. Bu bakımdan uygun olan, her edebî eserin kendi dönemi içerisinde değerlendirilmesidir. 

 

Taklitçilik 

Mehmet Âkif‟in eleştirdiği bir diğer konu taklitçiliktir. Her toplumun kendisinden daha güçlü 

gördüğü diğer bir toplumu taklit etmesini tabii karşılar. Fakat taklitçiliği de gerektiği gibi yapmayışı-

mızdan yakınır. Onun taklitçilik konusunda eleştirdiği ilk nokta Osmanlıların Arap şiirini Arap edebi-

yatı İran edebiyatıyla temasa geçerek mazmunculuk vadisine girip sönmeye yüz tuttuğunda taklit et-

meleridir. Cahiliye Arap şiiri hamaset ve kahramanlık menkıbeleriyle doludur. Ancak daha sonra İs-

lamiyet‟le birlikte Arap şiirinde büyük bir değişim yaşanmış ve hikmet şiire girmiştir. İslam‟dan sonra 

yetişen şairler eskilerin tuttuğu yolu yeterli görmeyerek hikmetle hamaseti karıştırıp şiiri yüceltmiş-

lerdir. Bizim bunları beğenmeyip bu tarz şiirler yazmayışımızı eleştirir. Aynı şekilde daha sonraları 

Endülüslü şairlerin yazmış olduğu yoğun aşk duygularıyla dolu ince ve nezih şiirlere itibar etmeyişi-

mizi de tenkit eder. Bizim şairlerimiz sadece İranlı şairlerin peşinden gitmişlerdir. Oysa Akif‟e göre 

“Edebiyat nüktecilik, mazmunculuk vadisine döküldüğü gibi mahvolmuş demektir” (Sırâtımüstakîm 

3/56, 55).  

Taklitçilik konusunda eleştirdiği bir diğer husus şairlerimizin, itibar gösterdikleri İran edebiya-

tından hikmet dolu, gerçekçi şiirler yazan şairleri bırakıp tamamen hayallerle dolu şiirleri bulunan şa-

irleri taklit etmeleridir. Senâî gibi “ilahi bir şair” dururken Enverî‟nin “yalanlarını” taklit edişimiz, 

Sa‟dîler‟in hikmet yolunu taklide hiç heveslenmeyişimiz ve en kudretli şairlerimizin “birtakım mu-

ammacı sembolistleri” üstad edinmesi onu rahatsız eder. Âkif‟e göre buradaki temel problem edebiya-

tın ahlâk ile münasebeti olması gerektiğini ve toplumun halini düzeltecek en temel vasıta olduğunu 

aklımıza bile getirmeyişimizdir. “Hâsılı bizim böyle taklid yolunda meydana getirdiğimiz âsâr-ı ede-

biyyemiz insanı ya miskin yapar, ya ahlaksız” (Sırâtımüstakîm 3/56, 55) diyerek taklit konusunda ta-

kip ettiğimiz yanlış yolun bizi getirdiği/getireceği tehlikeli noktaya dikkat çeker. Hâsılı, Arap şiirini 

daha gerçekçi ve hikmetle örülü olması bakımından İran şiirinden üstün tutan Âkif‟in asıl eleştirdiği 

nokta Türk şairlerinin Arap şiirini bırakıp İran şiirini sıkı sıkıya takip etmelerinin ötesinde İran şiirinin 

yalnızca mazmunculuk ve hayal vadisinde taklit edilmesi, bu şiirde hikmetli ve gerçekçi şiirler yazan 

şairlerin gittiği yola itibar edilmemesidir. 

Taklitçilik mevzusu içinde kasidelerimizi de eleştirir. Kasidelerin bazı büyüklere dalkavukluk etme 

aracı olduğunu ve şairlerin fahriye adı altında kendi menfaatlerini, iyi yönlerini dinlettiklerini söyler.
634

 

                                                           
633 ‚Ben bir eser yazmadan evvel bütün mukaddematı hazırlarım. Eserime nasıl gireceğim, ne neticeye varacağım< Bütün 

bunları hayalimde kurarım. Ondan sonra yazmaya başlarım. İstediğim neticeye varırım. Buna bir misal isterseniz ‚per-

tavsız‛a teşbih edebiliriz. Güneşin dağınık hüzmeleri yakmaz. Fakat bu hüzmeler mihrak noktasına gelir de orada tera-

küm ederse yakar. İş o noktayı bulmaktır. Bütün mukaddemat bir noktada tecemmu ederse şiir ancak o zaman müessir 

olur.‛ (Fergan, 1938: 161) 
634 ‚Âsım‛ şiirinde büyüklere dalkavukluk eden ve onlara para vererek methiye yazmalarını isteyenleri eleştiren şu mısra-

ları da burada yeri gelmişken zikretmekte fayda vardır:  

Ben de târîh okudum; âlemi az çok bilirim. 

‚Şuarâ‛ dendi mi, birdenbire oynar sinirim. 

İyi gün dostu herifler, o ne yardakçı gürûh,  

O ne müstekreh adamlar! Hani bakmak mekrûh. 

Dalkavukluktaki idmanları sermâyeleri< 

Onlar azdırdı, evet, başlıca pespâyeleri. 

Bu sıkılmazlara ‚meth et!‛ diye mangır sunarak,  

Ne erâzil, adam olmuş, oku târîhi de bak! (Ersoy, 2009: 338) 
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Öte yandan kasidelerdeki övgülerin abartılı olmasını da rahatsız edici bulur. Arap şiirinde de şairler hem 

kendilerini hem de başkalarını methetmişlerdir. Fakat onların, memduhlarını bizim şairlerimiz gibi insa-

nüstü varlıklar olarak methetmediklerini, kâmil bir insan nasıl olması gerekirse o şekilde gösterdiklerini 

belirtir. Fahriyelerinde de kendilerini abartılı övmek yerine ilerledikleri yolda ne tür sıkıntılara göğüs 

gerdiklerinden söz ettiklerini ifade eder. Bu noktada Arap şair Mütenebbî‟yi örnek göstererek onun ka-

sidelerinin insana ahlâk dersi verdiğini söyler. Mütenebbî‟nin şiirleri bu anlamda en hissiz yüreklerde 

veya en yüreksiz varlıklarda bile bir kahramanlık hissi uyandıracak kadar etkilidir:  

“Gazeliyyâtımızın hâli ma‟lûm, kasâidimiz ya birtakım küçük ekâbire dalkavukluk etmekten, ya 

fahriyye ünvânı altında kendi menâfiini dinletmekten ibâret. Vâkıâ Araplar da hem kendilerini, hem 

de başkalarını medhetmemiş değiller. Lâkin öyle medîhalara cânlar fedâ!.. Onlar memdûhlarını bizim 

gibi insânın hâricine çıkarmamışlar. İnsân-ı kâmil nasıl olmak lâzım gelirse o sûrette göstermişler. 

Fahriyyeleri ise bütün tarîk-i maâlîde ilerlemek için ne gibi şedâide göğüs gerdiklerini tasvîr eder. 

Mütenebbî‟nin kasîdeleri insana ahlâk dersi verir. En hissiz yüreklerde maâlîye meyl uyandırır. En 

yüreksiz mahlûklara hayâtı istihkâr edecek kadar celâdet bahş eder.” (Sırâtımüstakîm 3/56, 55). 

Âkif‟e göre geçmişte Doğu‟dan nasıl faydalanmayı bilememişsek bugün de Batı‟dan zarar gör-

müşüzdür. Kısacası onun altını çizdiği en önemli husus diğer toplumlardan örnek alınan eserler veya 

edebi tarzların bilinçli bir şekilde seçilerek alınması ve faydalı olanların alınıp faydası olmayacakların 

bırakılmasıdır. Faydalı olan ise toplumun gözünü açacak, hissiyatını yükseltecek, vatanperverliğini ar-

tıracak ve ahlakını ıslah edecek bir edebiyattır: 

“Biz bugün hey‟et-i ictimâiyyemizin gözünü açacak, hissiyyâtını yükseltecek, hamiyyetini gale-

yana getirecek, ahlâkını tehzîb edecek, hülâsa bize her ma‟nâsıyla ders-i edeb verecek bir edebiyâta 

muhtacız…” (Sırâtımüstakîm 3/56, 55) 

 

Tasvir ve Gerçeğe Uygunluk 

Tasvir konusu da klâsik edebiyat açısından Âkif‟in eleştirdiği konulardandır. Ona göre eski şair-

lerimiz mahsusata, yani gerçeğe/realiteye ait şeylerle ilgili tasvirleri hiç önemsememiş, âdeta şairliğe 

aykırı görmüşlerdir. Bunun temel sebebi ilk dönem şairlerinin İran edebiyatına fazlasıyla bağlı kalma-

sı ve eski Arap şiirini görmezden gelmeleridir. Eğer Arap şiiriyle ilgilenmiş olsalardı yahut orta asırda 

yetişen şair ve edipler Batının edebi eserlerine ilgisiz kalmasalardı bugün elimizde tasvire dair daha 

güzel eserler bulunacaktı. Bu konuda yalnızca İran edebiyatının örnek alınması klâsik şiiri bu noktaya 

getirmiştir (Sırâtımüstakîm 7/181, 392). Mehmet Âkif dîvânlarımızdaki tasvirlerin baştanbaşa hayali 

olduğunu ifade eder. İlkbahar, sonbahar, gün doğumu, günbatımı gibi tabloların bile etraflı bir biçim-

de tasvir edilmediğini belirterek şunları söyler: 

“Bir Acem şairi baharı nasıl görmek istemişse biz de öyle görmek istemişiz. Garibdir ki 

“bahâriyye” unvan-ı acîbi altında gördüğümüz şiirlerde ismi geçen çiçeklerin çoğu İran toprağında ye-

tişir. Burada bulunmaz! Memleketimizde mezarlık haricinde servi ağacı pek nadir görülürken bahar 

tasvir eden şairlerimiz her çemenden bir ırmak geçirir, her ırmağın iki tarafını da servi ağaçlarıyla 

doldurur.” (Sırâtımüstakîm 7/181, 392) 

Burada servinin aslında Osmanlı bahçelerinde yaygın yer alan bir ağaç türü olduğunu belirtmek 

gerekir. Osmanlı bahçe kültüründen bahseden eserlerde, seyahatname
635

, minyatür ve gravürlerde ser-

viye bahçelerde ne denli yaygın biçimde yer verildiği açıkça görülebilir. Aynı şekilde şiirde geçen çi-

                                                           
635 Sık yapraklarının sağladığı gölge ve estetik görüntüsü sebebiyle servinin Osmanlı bahçelerinde yaygın bulunan bir ağaç 

olması seyyahların da dikkatinden kaçmamıştır. Avusturya elçilik heyetinin vaizi olarak Osmanlı topraklarına gelerek 

1573-76 yılları arasında gözlemlediklerini kaleme alan Stephan Gerlach’ın şu satırları bu anlamda kayda değerdir: ‚Eve 

dönerken Avrupa yakasında padişahın en son yaptırdığı ve hepsinin en büyüğü olan güzel bahçeyi gezdik. Ortasından 

bir akarsu geçiyor ve her tarafına sıra sıra servi ağaçları dikmişler. Zaten hükümdarın bütün bahçelerinde, gezenleri se-

vimli gölgeleri ile rahatlatan bu ağaçlardan görmek mümkün.‛ (Gerlach, 2006: 305) 
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çeklerin hemen hepsi de yine Osmanlı topraklarında yetişen çiçeklerdir
636

. Osmanlı‟da var olan çiçek 

kültürü ve çiçek yetiştiriciliğine verilen önem neticesinde birçok “şükûfenâme” kaleme alınmış ve şi-

irde en sık kullanılan gül, lâle, sümbül, menekşe, yasemin gibi çiçeklerin çizimlerine ve tür isimlerine 

bu kitaplarda yer verilmiştir. Ayrıca Osmanlı‟daki çiçek sevgisi ve çiçek kültürünün giyim-kuşam, 

mimarî ve süsleme sanatlarına kadar pek çok alanda kendini gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bu alan-

lardan biri de edebiyat olmuştur. Bununla beraber Osmanlı şairleri temelde İranlı şairlerden almış ol-

dukları mazmunları, özellikle 16. yüzyıldan itibaren, birebir taklit etmenin ötesine geçerek kendi kül-

tür ve yaşantılarına dair gerçeklikleri katmak suretiyle şiirlerinde işlemişlerdir. 

Mehmet Âkif için edebiyatta gerçeğe bağlılık ve tabiata uygunluk çok önemlidir. Bu nedenle her 

fırsatta bu şiirin tabiat ve realiteyle ilişkisinin zayıflığına dikkat çekmiştir. Kendisi gerçeğe olan bağlı-

lığını ve tabiattaki gerçekliği olduğu gibi yansıtmak gerektiğini şu sözleriyle dile getirir:  

“Ben şiirde hayale dalmam. Ben âdî şeylerden bahsederim. Mesela bu taş. Ona taş derim. Hacer-i 

semavî demem. Bu tahta. Ona tahta derim. Taht demem. Eşyanın hakikatlerini hayal kuvvetiyle değiş-

tirip mâfevkattabia bir şekle koymam. Her şeyi olduğu gibi görür, göründüğü gibi tasvir ederim. (…) 

Benim şiirlerimin bir vasf-ı mümeyyizi işte budur. Her şeyi olduğu gibi görmek ve göstermek.” (Fer-

gan, 1938: 168; Gökçek, 2014: 61)  

Bu sözler Mehmet Âkif‟in şiirini kayıtsız şartsız gerçeklik zeminine oturttuğunun kesin ve net 

göstergeleridir. Elbette edebiyat ve sanatta tasvirin gerçekçi olmasından çok gözlemlenen şeylerin şair 

ve yazarın zihninde şekillenen hâliyle aktarılması çoğu zaman daha edebî ve sanatlı kabul edilmekte-

dir. Âkif‟in bu sözleri kendi şahsî eğilimi, sanat anlayışı ve daha ziyade çağının gerekleri ile ilgilidir. 

Âkif‟e göre tasvir hususunda bu kadar geri kalmamızın bir diğer sebebi bizde resim sanatının eksikli-

ğidir. “Eğer vaktiyle bizde de ressâmlık olsaydı, belki şâirlerimiz musavvirliğin kıymetini anlayarak 

biraz da bu türlü, yani gördükleri gibi yazmaya çalışırlardı.” (Sırâtımüstakîm 7/181, 392) der. Gerçek-

ten de resim sanatının bizde olmayışı bunda etkili olabilir. Ancak bir sanat eserinde sanatkârın göz-

lemlediği dünyayı kendi gözünden aktarması, gerçekliğe kendisinden bir şeyler katması da sanatta 

önemsenen, daha ötesi önüne geçilemeyen bir olgudur.  

Diğer yandan gerçeğe uygunluk/aykırılık bağlamında Âkif‟in Evliyâ Çelebi‟yi de eleştirdiği gö-

rülür. Sırâtımüstakîm‟deki bir yazısında yabancı seyyahların eserlerinin bilgi kaynağı olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı hususunu tartışırken sözü Evliya Çelebi‟ye getirir ve şöyle der: 

“Gerçek! Bizim Evliyâ Çelebi merhûm da var... Lâkin doğrusunu isterseniz benim ondan da gö-

züm yılmıştır. Anlaşılan merhûm ara sıra cezbeye gelirmiş ki eserlerinde ancak meczûblardan sâdır 

olacak rivâyetler var: Bizim Ayasofya Câmiinin üç yüz kapısı olduğunu, altından bir ucu tâ kubbeye 

dayanan bir gizli yol olduğunu ben Hazret‟in eserinde görmüştüm. Herkesin bildiği Ayasofya hakkın-

da böyle söyleyen bir seyyâh artık Çin-i Maçin faslında neler söyler, yahud neler söylemez!” (Sırâtı-

müstakîm 4/97, 323) 

Görüldüğü üzere Âkif, Evliya Çelebi‟yi Seyahatnâme‟sinde efsanevi şeyler anlatması bakımın-

dan eleştirmiştir. Evliyâ‟nın gerçeklik değil halk kültürüne ait ve folklorik malzeme olarak değerlen-

dirilmesi gereken anlatıları onun gerçekçi sanat anlayışına tabii olarak aykırıdır. Bugün Seya-

hatnâme‟nin dil ve edebiyat açısından önemi yanında tarih, sanat tarihi, coğrafya, halk bilimi, mitoloji 

vb. alanlarda da önemli bilgilere sahip ne denli zengin bir eser olduğu tartışılmazdır. Ancak Mehmet 

Âkif‟in tamamen gerçekçi ve görüp bildiğini olduğu gibi anlatma özelliği, Evliya Çelebi‟yi bu anlam-

                                                           
636 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun elçisi olarak 154-62 yılları arasında Osmanlı’ya gönderilen Busbecq, mektup-

larında Edirne – İstanbul yolu üzerindeki çiçekleri ve Türklerin çiçek sevgisini şöyle anlatır: ‚Biz bu bölgeden geçerken 

her yerde çiçekler gördük. Bunlar Türklerin dedikleri gibi nergis, sümbül ve lâlelerdi. Uygun bir mevsim olmayan kış or-

tasında onları açmış görmek bizleri şaşırttı. Rumeli’de nergis ve sümbül boldur ve onların öyle olağanüstü bir kokusu 

vardır ki bu çeşit güzel kokuya alışık olmayanlarda bir baş ağrısına neden olurlar. Lâle, küçük ve kokusuzdur, fakat gü-

zelliği ve çeşitli renklerinden dolayı hayran olunur.‛ (Busbecq, 2002: 356-57) 
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da eleştirmesine yol açmıştır. Onun hakikate sıkı sıkıya bağlılığını şu mısralar en güzel şekilde özet-

lemektedir:  

Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim… 

İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim.  

Şudur cihânda benim en beğendiğim meslek:  

Sözüm odun gibi olsun; hakîkat olsun tek. (Ersoy, 2009: 212)  

 

Ahlâk 

Mehmet Âkif klâsik Türk edebiyatını ahlâkî yönden eksik bulması nedeniyle de oldukça sert bir 

biçimde eleştirir. Eski şairlerimizin edebiyatın ahlâk ile ilişkisini ve toplumu ahlâken değiştirecek bir 

vasıta olacağını hiç düşünmediklerini ve ağıza alınmaya utanılacak bir yığın rezilliği edebiyatçıların 

mazmun ve cinaslarla süsleyip edebi eser adı altında ortaya koyduklarını (Sırâtımüstakîm 3/56, 55) 

söyler. Mehmet Âkif‟e göre şiir topluma hizmet etmeli ve toplumun ahlaken değişmesine, daha iyi 

hâle gelmesine yardımcı olmalıdır. Servet-i Fünûn dergisinin bir anketine verdiği cevapta şiirlerinde 

toplumdaki çirkinlikleri ortaya koyma amacının yine insanları bunlardan uzaklaştırmak olduğunu ifa-

de etmiştir (Gökçek, 2014: 56). Yukarıda söz edildiği üzere taklitçiliğin yanlış yöntemlerle ve seçici 

olmaksızın yapılması Âkif‟i son derece rahatsız eden konulardan biridir. Bu bakımdan eski şairlerin 

insanlara yol gösterme bağlamında herhangi bir tasarrufta bulunmamaları yanında başka bir medeni-

yetin edebiyatından faydalanırken de yine faydacı bakış açısını gözetmedikleri için söz konusu edebi-

yatların olumsuz yönlerini taklit etmelerinden yakınmıştır. Süleymaniye Kürsüsünde adlı eserinde 

klâsik şiiri/şairleri ahlâkî bakımdan tenkit ettiği şu mısralar bu bağlamda manidardır: 

Üdebanız hele gayetle bayağı mahlûkât… 

Halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhât! 

Kimi, Garb‟ın yalnız fuhşuna hasbî simsar; 

Kimi İran malı der, köhne alır, hurda satar!  

Eski dîvânlarınız dopdolu oğlanla şarab; 

Biradan, fâhişeden başka nedir şi‟r-i şebâb? 

Serserî: Hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok; 

Feylesof hepsi; fakat pek çoğunun mektebi yok! (Ersoy, 2009: 174) 

 

Bu sözlerin aslında eski edebiyata olduğu kadar Batıyı olumlu-olumsuz her şeyiyle örnek alan 

yeni edebiyata da bir eleştiri taşıdığı görülmektedir. Eski edebiyat açısından ele alınacak olursa bu sert 

sözlerin arka planında Osmanlı şiirinin -özellikle son dönemlerinde- şiirin eski kalitesini yitirerek ba-

yağılaşması, hezliyat türünde eserlerin çoğalmasının da önemli payı olduğu anlaşılmaktadır. Toplum-

sal faydayı ön plana çıkarıp sanat gayesini geri plana itme Mehmet Âkif‟in şiir anlayışının en belirgin 

özelliğidir. Hal böyleyken topluma ahlaken zarar verecek türde eserler ortaya konması, onun bütünüy-

le ateş püskürdüğü bir durum olarak karşımıza çıkar. Nitekim onun için edebiyat milli olmalı, insanla-

rı uyanışa sevk etmeli ve topluma fayda sağlamalıdır. Fayda sağlamıyorsa en azından zarar vermeme-

lidir ki bu da bir anlamda fayda demektir (Gökçek, 2014: 57). Onun bu tavrı ve bakış açısı Orhan 

Okay‟ın ifadeleriyle şair tabiatını kendi iradesiyle boğarak yerine bir idealisti ve bir ahlakçıyı (Okay, 

1998: 43) koymasına yol açmıştır. Diğer yandan onun, amacı yalnızca sanat ve estetik olan bir edebi-

yata tamamen karşı olmadığı da anlaşılmaktadır. Ancak o, büyük musibetlerle karşı karşıya bulunu-

lan, ümitsizlik ve karamsarlığın had safhada olduğu, diğer yandan ahlaki bir çözülmenin de yaşandığı 

bir dönemde, mesajı olmayan eserler üretmenin ölüm kalım savaşı veren milletine bir fayda sağlama-

yacağı ve böylesi bir dönemde “sanat için sanat” yapmanın toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaya-

cağı görüşündedir: 
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 “Edebiyâtı nasıl telâkkî ettiğimizi, nasıl bir meslek tutmak istediğimizi şimdiye kadar çıkan ya-

zılarımız elbette göstermiştir. Şiir için, edebiyat için, „süs‟, „çerez‟, diyenler var. Karnı tok, sırtı pek 

milletlere göre bu söz belki doğrudur. Lâkin bizim gibi aç, çıplak milletlere süsten, çerezden evvel gi-

yecek, yiyecek lazım. Onun için ne kadar tatlı olursa olsun libas hizmetini, gıda vazifesini görmeyen 

edebiyat bize hiç söylemez. Hele „sanat sanat içindir‟ sanatta gaye sanattır, edebiyatta edebiyattan 

başka bir gaye aramak sanatı takyid etmektir‟ gibi nazariyeler bizim idrakimizin pek fevkindedir.” 

(Sebîlürreşâd, 8/183, 10)  

Mehmet Âkif‟in son dönemlerinde yazmış olduğu şiirlerinde toplumcu bakış açısından çok iç 

dünyası ve duygularının ağır bastığı görülür. Gece, Hicran, Secde, Bülbül, Leyla gibi şiirleri buna ör-

nektir. Toplum meseleleriyle aktif bir şekilde ilgilendiği Meşrutiyet devri ile inzivaya çekilip iç dün-

yasına kapandığı Mısır yıllarındaki şiirleri arasında böyle bir belirgin muhteva farkı görülmektedir
637

. 

Önceki şiirlerinde “biz” şairi iken son dönem şiirlerinde “ben” şairi olarak ortaya çıkar (Gökçek, 

2014: 230). Bu dönemde yazdığı şiirlerde klasik Türk edebiyatında kullanılan bazı kavram ve temaları 

da kullandığı dikkati çeker.  

 

Tasavvuf  

Klâsik şiirin beslendiği temel kaynaklardan biri olan tasavvufa da Mehmet Âkif eleştirel yaklaş-

mıştır. Âsım şiirinde Sürdüler Türk‟e “tasavvuf” diye olgun şırayı; / Muttasıl şimdi “hakikat” kusu-

yor Sıdkı Dayı! (Ersoy, 2009: 339) diyerek tasavvufu insanı sarhoş edip uyuşukluğa sevk eden fazlaca 

mayalanmış bir şıraya benzetir. Kendisi genel olarak şiirlerinde tasavvufu pek kullanmadığı halde iç 

dünyasına yöneldiği son dönemlerinde yazmış olduğu şiirlerinde tasavvufun izleri oldukça belirgindir. 

Özellikle tasavvuftaki Vahdet-i Vücut düşüncesi ve yine klâsik şiirde sıkça yer verilen Elest Bezmi 

nazariyesine göndermeler yapan mısraları vardır. Örneğin “Gölgeler” kitabındaki “Gece” şiirinde yer 

alan aşağıdaki mısralar insanın “Bezm-i Elest”ten dünyaya geliş ve Mutlak Varlık‟tan kopuş anlayışı-

na işaret etmektedir:  

Diyorlar, hep senin şemsinden ayrılmış, bu ecrâmı... 

İlâhî, onların bir ân için olmazsa ârâmı;  

Nasıl dursun, benim bîçâre gölgem, senden ayrılmış?  

Güneşlerden değil, yâ Rab, senin sînenden ayrılmış!  

Henüz yâdımdadır bezminde medhûş olduğum demler;  

O demlerdir ki yâdından kopar beynimde bin mahşer! (Ersoy, 2009: 466) 

 

A‟raf Suresi 172. ayette geçtiği üzere henüz insan dünyaya gönderilmeden evvel Allah ile ruhlar 

arasında bir sözleşme yapılmış ve Allah ruhlara “Ben sizin Rabb‟iniz değil miyim? (Elestü bi-

Rabbiküm?)” diye hitap etmiş, ruhlar da “Elbette öyle! (Belâ!)” karşılığını vermişlerdir. Ruhların Al-

lah ile olan bu karşılaşması aynı zamanda aşkın ilk zuhur ettiği ve ruha nakşedildiği ân olarak kabul 

edilmiştir. Daha sonra ruh bedene bürünüp insan dünyaya gönderildiğinde ruhunun daima bu ânı öz-

lediğine inanılmıştır. Bu mısralarda da Mehmet Âkif Allah‟ın varlığını kuşatıcılığı ve sonsuzluğu ba-

kımından bir güneşe/güneşten daha üstün bir ışığa benzetmiş ve gök cisimlerinin güneşten ayrı düşüp 

yerinde duramamaları gibi “gölge” olarak nitelendirdiği kendisinin O‟nun varlığından ayrı durmasının 

zorluğunu dile getirmiştir. O “bezm”de, O‟nunla birlikteyken sarhoş bir halde bulunduğu ânların he-

nüz hatırında olduğunu ve bu hatırlayışların zihninde kıyametler kopararak kendisine yaşattığı ıstırabı 

ifade etmiştir. Şiirinde kendisini bir “gölge” olarak nitelendirmesi de Vahdet-i Vücut‟ta bütün varlık-

ların Mutlak Varlık‟ın birer yansıması olarak kabul edilmesi anlayışına uygun görünmektedir. Meh-

                                                           
637 Fuad Şemsi’ye 6 Nisan 1925’te gönderdiği bir mektubunda ‚Mahalle Kahvesi’ni yazan herifle, bu Hicrân’ı nazm eden 

herifin aynı herif olduğu güç anlaşılır, değil mi?‛ sözleriyle şiirlerindeki muhteva değişimine kendisi de dikkat çekmiştir 

(Ersoy, 2016: 100). 
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met Âkif‟in tasavvufu eleştirdiği nokta tasavvufun yanlış yorumlanması veya yanlış amaçlarla kulla-

nılması bakımından olmalıdır. 

Yine benzer duygular içinde yazılan “Secde” şiirinde şair kendisini ilahi aşk ve vahdet şarabın-

dan nasiplenemeyen bir varlık olarak görür. Bu şiirde klâsik Türk edebiyatında ve tasavvufî metinler-

de sembolik anlamlara sahip peymâne (kadeh), şarap, meyhane gibi kavramların kullanılması ayrıca 

dikkat çekicidir: 

Bu vahdet-zâra dün baktım: Ne meyhaneydi cûş-â-cûş! 

Bugün rindânı gördüm: Bir başka peymâneden bî-hûş. 

Bütün dünya serilmiş sunduğun vahdet şarâbından; 

Benim mest olmayan meczûbun; Allah‟ım, benim meydan! (Ersoy, 2009: 471) 

 

Benzer kavramlar “Gece” şiirinde yer alan aşağıdaki mısralarda da görülmektedir. Burada da yi-

ne Bezm-i Elest nazariyesine gönderme yapılarak klâsik şairlerin sıkça işlediği temalardan biri olan 

ilahî aşkın ruhlara Ezel‟de sunulmuş olduğu inanışına değinilmiştir. Yukarıda bütün dünyanın Ezel‟de 

sunulan vahdet şarabından mest olduğunu ifade ederken şair burada aşkın klâsik şiirdeki sembol şah-

siyetlerinden olan Leyla ve Mecnun‟u kullanarak kendisini Mecnun, Allah‟ı ise Leyla üzerinden gös-

tererek O‟nun ezelde sunmuş olduğu bakışın sarhoşu olduğunu dile getirmiş ve klâsik şairlerin sıkça 

işlediği bu hususu
638

 kendi üslubuyla kaleme dökmüştür: 

Senin Mecnûn‟unum, bir sensin ancak taptığım Leylâ; 

Ezelden sunduğun şehlâ nigâhın mestiyim hâlâ! 

Gel ey sâkî-i bâkî, gel, Elest‟in yâdı şâd olsun: 

Yarım peymâne sun, bir cür‟â sun, tek aynı meyden sun! 

O lâhûtî şarâbın vahyi her zerremden inlerken,  

Bütün âheng-i hilkat bir zaman dinsin enînimden. (Gece şiiri, s.467) 

 

Mehmet Âkif “Âsım” şiirinde tasavvufu olgun bir şıraya benzettiği mısraların hemen devamında: 

Bu cihan boş, yalnız rakı hak, bir de şarâb; 

Kıble: Tezgâh başı, meyhâneci oğlan: Mihrâb. 

Git o “dîvân” mı ne karın ağrısıdır, aç da onu,  

Kokla bir kerre, kokar mis gibi “Sandıkburnu!” (Ersoy, 2009: 339) 

diyerek dîvânlarda şarap, meyhaneci oğlan gibi kullanımları sert bir biçimde eleştirmiş ve dîvanların 

şarap kokusundan geçilmediğini ifade etmiştir. Ancak kendisinin yukarıda “Secde” ve “Gece” şiirle-

rinin mısralarında meyhane, peymâne (kadeh), şarap, rindân ve bî-hûş (sarhoş), sâkî, cür‟a gibi aynı 

bağlamdaki kavramları kullanması bunların sembolik anlamlarıyla değil herhangi bir felsefi derinlik 

ve mesaj içermeden tamamıyla gerçek anlamda kullanılmasını eleştirdiğini göstermektedir. 

Sonuç olarak Mehmet Âkif‟in klâsik şiire yönelttiği eleştiriler kendi şairlik tabiatının eğilim göster-

diği sosyal ve gerçekçi şiir anlayışına ters düşen yönlerinin yanı sıra içinde yaşadığı dönemin ihtiyaçla-

rına cevap vermedeki yetersizliği bakımındandır. Şair, dönemin şartları itibarıyla edebiyatın bir zevk, es-

tetik ve eğlence aracı olarak kullanılmasının doğru olmayacağı ve ülkenin bir yangın yerine döndüğü, 

milletin var olma savaşı verdiği böylesi bir dönemde hayal ve hislerle, gerçek üstü söylemlerle dolu şii-

rin bir fayda sağlamayacağı görüşünden hareketle klâsik Türk şiirini tenkit etmiştir. Yaşadığı dönemde 

toplumsal konulara eğilmeden “sanat için sanat” kaygısında olan şairleri kendilerini Nedim devrinde 

zannettiklerini (Sebîlürreşâd 10/245, 188) söyleyerek eleştirmesi de bu yüzdendir. O, kendi sanat anlayı-

                                                           
638 Ezel sâkîsi tarafından verilen şarabın sarhoşu olmaktan söz eden şu beyitler örnek olarak burada zikredilebilir: Cânuma 

bir merhâbâ sundı ezelde çeşm-i yâr / Şöyle mest oldum ki gayrın merhabâsın bilmedüm (Ahmed Paşa, g.191/5) Tâ ki sundı sâkî-i 

vahdet baña câm-ı elest / Nûş idüp ol dem bu demdür olmışam medhûş ü mest (Süheylî, g.34/1) Biz tâ ezelî câm-ı mahabbet ile mes-

tüz / Mestâne-i sâkî-i mey-i bezm-i Elest’üz (Nakşî, g.96/1) 
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şında her zaman his, duygu ve sanat gayesini bilinçli olarak arka plana itmiş ve sahip olduğu vatanperver 

ruhla milletine faydalı olacak bir sanat anlayışını benimsemeyi kendine vazife bilmiştir. Toplumcu yanı 

ağır basan bir şair olmakla birlikte yine de şiirde duygu ve hislerin kesinlikle yer bulmayacağı düşünce-

sini savunmamış, şiiri toplumsal gerekleri göz önünde bulundurarak şekillenecek bir sanat olarak kabul 

etmiştir. Nitekim davasını aktif olarak savunduğu çalkantılı ve hareketli dönemin arkasından inzivaya 

çekilip iç dünyasına yöneldiği Mısır günlerinde yazmış olduğu şiirleri önceki şiirlerine göre daha şahsî 

duygu ve hislerle doludur. Edebî yaklaşımlar döneme, tarihi olaylara, sosyal ve siyasi gelişmelere bağlı 

olarak şekillenir. Bu bakımdan Mehmet Âkif‟in söz ve tenkitlerinin, taşıdıkları gerçeklik payı haricinde 

kendi döneminin şartları içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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GĠRĠġ 

Osmanlı döneminde temel dinî bilgileri halka öğretmek amacıyla akaid ve fıkıh ilimleri kapsa-

mına giren çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Çoğu zaman dinî, ilmî ve edebî olmak üzere üç vasfı bün-

yesinde taşıyan bu eserlerin, nazmın ve nesrin imkânlarından faydalanılarak manzum, mensur ya da 

manzum-mensur karışık olarak hazırlandığı görülür. Bu kapsamda yazılan eserlerin her birinin haiz 

olduğu edebî değer aynı olmasa da bu eserlerin edebiyat tarihimiz açısından öneminde şüphe yoktur. 

Nitekim Agâh Sırrı Levend, “Ümmet çağındaki Türk edebiyatının en önemli ve en bereketli ürünleri 

dinî eserlerdir.” (Levend, 1989: 35) diyerek bu eserlerin önemine dikkat çekmiştir.  

Dinî eserleri, dinî-şer‟î ve dinî-tasavvufî olmak üzere iki büyük başlık altında toplamak müm-

kündür. Bu tasnife göre, ibadetlerle ilgili olarak kaleme alınan eserler “dinî-şer‟î eserler” kapsamına 

girmektedir. Bu eserlerde temizlik, abdest, namaz, zekât, oruç ve haccın şartları ve yöntemleri öğreti-

lir. Levend‟in de belirttiği gibi “Bunlar arasında en önemli ve geniş olanı „salât‟ konusudur.” ve salât 

yani namazla ilgili ayrı eserler kaleme alınmıştır (Levend, 1989: 76). Dinin direği, mü‟minin miracı 

kabul edilen namazın İslam kültür ve medeniyetinde ayrı bir yerinin olmasına şaşılmamalıdır. Zira İs-

lam‟ın temel kaynakları olan Kur‟ân ve hadiste namazın önemi ve faziletleri ayrıntılı olarak açıklan-

mıştır. Kur‟ân-ı Kerîm‟in pek çok ayetinde namaz emredildiği gibi
639

 hadislerde de namaz ibadeti 

üzerinde durulmuş, namaz kılmanın İslam‟ın beş şartından biri olduğu
640

 ifade edilmiştir. Toplumun 

temel dinamikleri olan Kur‟ân ve hadisin namaza verdiği önem doğrultusunda klasik Türk edebiya-

tında şurûtü‟s-salât genel adıyla anılan çeşitli eserler kaleme alınmıştır. 

Osmanlı döneminde namaz hakkında yazılan eserlerden biri de Saʻdî Efendi‟ye aittir. 16. yüzyıl 

simalarından biri olan Saʻdî‟nin hayatı hakkında eserinde verdiği bilgiler dışında kaynaklarda herhan-

gi bir bilgiye rastlanmaz. Saʻdî Efendi‟nin 994/1585-86‟da te‟lif ettiği Namaz Risalesi abdest, namaz 

ve bunlarla ilgili ibadetler hakkında kaleme alınmış manzum bir eserdir. Kaside-i Saʻdî
641

, Su‟âl-i 

                                                           
  Molla Saʻ îd ya da Saʻ dî adına kayıtlı Namaz Risalesi’nin çok sayıda yazma nüshası bulunmaktadır. Çalışmamızın konu-

sunu Saʻ dî Efendi’nin manzum eseri esas alınarak ortaya konan mensur eserler oluşturmaktadır. Mensur nüshaların 

temin edildiği Milli Kütüphane, Millet Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Kastamonu İl Halk Kü-

tüphanesi ve Amasya Yazma Eser Kütüphanesi çalışanlarına, ayrıca Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesinde bulu-

nan nüshalara erişim konusunda yardımlarını esirgemeyen Dr. Öğr. Üyesi Gönül Erdem Nas’a katkılarından dolayı te-

şekkür ederiz.  
  Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Da-

lı (gkaraman@bartin.edu.tr). 
  Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (nur-
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  Kur‟ân-ı Kerîm‟de namaz hakkındaki onlarca ayetten birkaçı şöyledir: “Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû 

edenlerle beraber rükû edin.” (Bakara, 2/43). “Sabır ve namaz ile Allah‟tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz), 

Allah‟a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.” (Bakara, 2/45)”. “(Resûlüm!) Sana vah-

yedilen Kitab‟ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah‟ı anmak elbette (iba-

detlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût, 29/45).  
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  “İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah‟tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed‟in O‟nun kulu ve elçisi olduğuna 

şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Kâbe‟ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.” (Buhârî, İman 1, 2; Müslim, 

İman 19, 22; Nesâî, İman 13; Tirmizî, İman 3). 
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  Kaside-i Saʻdî için bk. Süer, 2017. 
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Sûfî-i Sâfî
642

, Risâle-i Sofi
643

 vb. isimlerle anılan eserin yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerinde çok sa-

yıda yazma nüshası mevcuttur. Saʻdî Efendi‟nin Namaz Risalesi, asırlar boyunca Müslüman toplumun 

ihtiyaçlarına cevap veren bir eser olmuştur. Nüshalarının çokluğu, eserin şöhretinin ve geniş bir kitle-

ye hitap ettiğinin bir göstergesidir. Eser, hem bazı yazma nüshalarının ilmihal adını taşıması hem de 

içeriği göz önünde bulundurularak ilmihal ya da şurûtü‟s-salât türleri kapsamında değerlendirilmiştir. 

Eser hakkında bilgi veren Merdin (1999) ve Kırkıl‟a (2006) ait çalışmalarda Süleymaniye Kütüphane-

si Es‟ad Efendi Bölümünde 3569 numarada “Manzûme fi‟l-ilmi‟l-hâl” adıyla Vidinli Saʻdî adına ka-

yıtlı yazma eser tanıtılarak manzume, ilmihal edebiyatı çerçevesinde ele alınmıştır. Buna göre, Saʻdî 

Efendi‟nin namaz hakkındaki manzumesi Osmanlı‟da yazılmış en eski ilmihallerden biridir (Merdin, 

1999: 8-9; Kırkıl, 2006: 441). Süer ise, makalesinde (2017) Saʻdî‟nin Namaz Risalesi hakkında bilgi 

verip üç yazma nüshasından hareketle eserin tenkidli metnini ortaya koymuştur. Bu çalışmaya göre, 

Saʻdî‟nin Namaz Risalesi 293 beyitten oluşan bir kasidedir. Eserde abdest, namaz ve bunlarla ilgili 

çeşitli ibadetlerin ifa ediliş sebeplerinin ele alınması, onu namazla ilgili bir tür olan şurûtü‟s-

salâtlardan ayırır. Bu yönüyle eserin özgünlüğü dikkat çekmektedir (Süer, 2017: 469-470).  

Saʻdî Efendi‟nin Namaz Risalesi, klasik Türk edebiyatında mensur olarak da işlenmiştir. Eserin 

daha geniş halk kitlelerine ulaşması için nazmın yanı sıra nesir diliyle de ifade edildiğini düşünmek 

yerinde olur. Akılda kalması, daha çabuk öğretilmesi gibi sebeplerle aslı manzum olarak kaleme 

alınmış olan bu eser, çokça okunması hatta ezberlenmesi sonucunda daha sonraki zamanlarda adı bi-

linmeyen kişi veya kişilerce nesir diline aktarılmıştır. Böylelikle Saʻdî Efendi‟nin kaside nazım şek-

liyle yazmış olduğu eseri esas alarak aynı muhtevayı mensur olarak işleyen yazma eserler ortaya çık-

mıştır. Mensur nüshalarda bu durum yani manzumenin nesre aktarılması, “Bundan ŝoñra ma„lūm ol-

sun bu tercemeye bā„iś oldur kim” ifadesinde olduğu gibi “terceme” kelimesiyle karşılanmıştır. Kü-

tüphanelerde Saʻdî Efendi‟nin eserinin tercümesi olarak kaleme alınmış yirmi mensur eser tespit 

edilmiştir.
 
Bunlardan, Milli Kütüphanede 06 Hk 4334/2 yer numarasıyla kayıtlı Risâle-i İmân ve İslâm 

üzerine bir bitirme tezi hazırlanmış (Cambaz, 2017), bu eserin de içinde bulunduğu yazma hakkında 

sözlü bir bildiri sunulmuştur (Karaman, 2017).  

Bu çalışmada, Milli Kütüphanede 06 Hk 4334/2 yer numarası ile kayıtlı Risâle-i İmân ve İslâm 

adını taşıyan eser ile en eski nüshalardan biri olan Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesinde 2542/3 

yer numarasıyla kayıtlı Hikmet-i Abdest ve Namâz adlı nüsha karşılaştırılarak çeviri yazıya aktarılmış-

tır. Mensur eserlerde anlatıcının daha serbest hareket etmesinden dolayı nüshalar arasındaki farklar 

hayli çoktur. Bu sebeple tespit edilen ve ulaşılan tüm nüshaların metin tenkidinde kullanılması müm-

kün olamamıştır. Metnin ortaya konması sırasında yeri geldikçe eserin diğer nüshalarından da fayda-

lanılmıştır. Eser, Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerine göre okunmuş ve metinde olmayıp tarafı-

mızdan eklenen kısımlar [ ] şeklinde gösterilmiştir.  

 

1. Saʻdî Efendi‟nin Eserinin Mensur Nüshaları 

Saʻdî Efendi‟nin Namaz Risalesi‟nin tespit edilebilen yirmi mensur nüshası mevcuttur. Eserin 

manzum nüshalarının yanı sıra çok sayıda mensur nüshasının olması, klasik Türk edebiyatında bu tarz 

dinî konuların her iki şekilde de ele alındığının bir göstergesidir. Kütüphane kayıtlarının çoğunda bu 

mensur eserlerin Molla Saʻîd tarafından te‟lif edildiği belirtilmiş, Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphane-

sinde kayıtlı Risâle-i Usûl-i İbâdât adlı nüshanın katalog kaydında ise müellif olarak Saʻdî Efendi 

Budînî ismi zikredilmiştir. Bazı nüshalarda da herhangi bir müellif kaydına rastlanmamıştır. Manzum 

ve mensur nüshaların değerlendirilmesi sonucunda şair ve müellif olarak kaynakların zikrettikleri 

Saʻdî ve Molla Saʻîd‟in aynı kişi olduğu kanaatine varılmıştır. Esasen Saʻdî ve Saʻîd isimleri aynı 

harflerden müteşekkildir. Manzum nüshalarda yer verilen Saʻdî isminin şairin mahlası olması muhte-
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  Eserin Toronto‟da Royal Ontario Museumda iki yazma nüshası tespit edilmiştir. Sa„dî isimli bir şaire ait olan ve “Su‟āl-i 

Ŝūfí-i Ŝāfí” adını taşıyan bu iki eser, T 53/II ve T 72 katalog numarasıyla kayıtlıdır (Birnbaum, 2015: 482).   
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  Risâle-i Sofi, Erzurum İl Halk Kütüphanesinde 25 Hk 23982/6 arşiv numarasıyla kayıtlı yazma eserin 34b-42a varakları 

arasında yer alan manzum bir eserdir (Göçgün, 1986: 182-184). 
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meldir. Mensur nüshaların katalog kayıtlarında eser hakkında farklı adlandırmaların yapılması dikkat 

çekicidir. Az sayıdaki nüshanın ser-levha ya da başlığında eser adına yer verilmesi, söz konusu adlan-

dırmaların çoğu kez eserlerin içeriği göz önünde bulundurularak sonradan yapıldığını göstermektedir.  

1.1.  Nüshaların Tanıtımı 

Metin tenkidinde, elde bulunan nüshaların en eskisi olan Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphane-

sinde 2542/3 yer numarasıyla kayıtlı Hikmet-i Abdest ve Namâz adlı eser esas alınmıştır. Bu nüshada-

ki cümlelerin yer yer eksik oluşu sebebiyle anlatım bakımından en düzgün nüshalardan biri olan Milli 

Kütüphanede 06 Hk 4334/2 yer numarası ile kayıtlı Risâle-i İmân ve İslâm ile karşılaştırmalar yapıla-

rak metin ortaya konmuştur. İhtiyaç duyulan yerlerde diğer nüshalara da başvurulmuştur. Çalışmanın 

bu kısmında, öncelikle tenkidli metin için seçilen nüshaların tavsifine yer verilecek, ardından Namaz 

Risalesi‟nin tespit edilen diğer mensur nüshaları tanıtılacaktır.
644

 

 

1. Risâle-i Ġmân ve Ġslâm (A) 

Risâle-i İmân ve İslâm adını taşıyan eser, Milli Kütüphanede Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 

Koleksiyonu içerisinde 06 Hk 4334/2 yer numarası ile kayıtlıdır. 240 x165-172x121 mm. ölçülerinde-

dir ve yazma eserin 20b-32b varakları arasında yer alır. Eser, 12 varaktan oluşmakta ve her bir varakta 

12 satır bulunmaktadır. İnsan profili ay filigranlı kâğıdın kullanıldığı eser, harekeli nesih ile mensur 

olarak kaleme alınmıştır. Eserin yer aldığı yazmanın 1b-20a varakları arasında Hikâye-i Muʻcizât-ı 

Nebî
645

 adlı mensur hikâye bulunmaktadır. 

BaĢ: “Bismi‟llāhi‟r-raģmāni‟r-raģím. E‟l-ģamdü li‟llāhi rabbi‟l-„ālemín. Ve‟ŝ-ŝalātü ve‟s-selāmü 

„alā men nezele bi-şānühü…” 

Son: “İşde ķoca ŝūfí eyledügüñ su‟āllerüñ cevābı budur didükde ŝūfí daĥı Sa„íd Monlāyı taģsín 

eyledi.”  

Eserde, anlatılan olayın “994 tarihinde Sultan Murad asrında” geçtiği belirtilir. Bu kayıttan yola 

çıkılarak eserin en erken 1585/1586 yılında kaleme alındığı tahmin edilebilir. Bunun dışında eserin 

kim tarafından, ne zaman yazıldığına dair herhangi bir bilgi yoktur. Bununla birlikte harekeli nesihle 

yazılan eserin dil ve imla hususiyetleri, bilhassa eklerin yazımındaki tutarsızlıklar, eserin Osmanlı 

Türkçesinde ünlü ve ünsüz uyumlarının yaygınlaştığı bir dönemde istinsah edilmiş olabileceğini dü-

şündürmektedir. 

2. Hikmet-i Abdest ve Namâz (B) 

Hikmet-i Abdest ve Namâz, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesinde 2542/3 yer numarasıyla 

kayıtlıdır. Katalog kaydında Molla Saʻîd tarafından yazıldığı belirtilen eser, bilinmeyen bir müstensih 

tarafından 1173/1760‟ta istinsah edilmiştir. 200x140 mm. ölçülerine sahiptir ve talik-nesih hatla ya-

zılmıştır. Yazma eserin 33b-42a varakları arasında yer alır. Eser, 10 varaktan oluşmakta ve her bir va-

rakta 15 satır bulunmaktadır.  

BaĢ: “Bismi‟llāhi‟r-raģmāni‟r-raģím. E‟l-ģamdü li‟llāhi rabbi‟l-„ālemín. Ve‟ŝ-ŝalātü ve‟s-selāmü 

„alā men nezele bi-şānühü…”  

Son: “İşde ķoca ŝūfí eyledügüñ su‟āllerüñ cevābı budur didükde ŝūfí daĥı Sa„íd Monlāyı taģsín 

eyledi. İbn-i Mes‟ūd Ģażretlerinüñ bidāyet ķırā‟at eyledü[gi] ŝalavāt-ı şeríf[e] budur: Allāhümme ŝalli 

„alā Muģammedin ve „alā  āli Muģammed. İlā  āĥirihi. Temmet.”  

Eserin bitiminde yer alan istinsah kaydında “Fí-vaķti‟l-„işā‟ yevm-i salı gicesi sene 1173.” yazı-

lıdır. Hicrî 1173 tarihi, miladî takvime göre 1760‟a tekabül etmektedir.   

3. Hâll-i Müşkilât, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, No. 07 Ak 230/1 vr. 2a-6b. 
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  Eserlerin tanıtım ve tavsifinde, https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/list ve 

http://www.yazmalar.gov.tr‟den yararlanılmıştır.  
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  Hikâye-i Muʻcizât-ı Nebî, Hz. Muhammed‟in mucizelerine yer veren, Hz. Ali‟yi cömertliğiyle ön plana çıkaran, olağanüs-

tülüklerle örülü klasik bir hikâyedir.  

https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/list
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Talik hatla yazılan eser; çaharkuşe kahverengi meşin, hatip ebrusuyla kaplı bir cilt içindedir. 

202x120-148x62 mm. ölçülerindedir. 1216/1800 tarihinde istinsah edilmiştir. Eserin başında kırmızı 

mürekkeple “Mollā Sa„ídüñ Ŝūfíye Namāz ve Āb-des[t] ve Ġusül ve Teyemmüm İçün Virdügi 

Cevābları” yazılıdır.  

4. Hâll-i Müşkilât, Kastamonu Ġl Halk Kütüphanesi, No. 37 Kast 19/2, vr. 35b-39a. 

Kahverengi meşin kaplı bir cilt içerisinde yer alan eser, fıstıkî harf filigranlı kâğıda talik hatla 

yazılmıştır. 240x160-150x92 mm. ölçülerine sahiptir.  

5. İlm-i Hâl, Kastamonu Ġl Halk Kütüphanesi, No. 37 Hk 3616/4, vr. 141b-150a. 

Sırtı kahverengi meşin, ebru kaplı, miklebli cilt içerisindedir. Nesih hatla yazılan eserde taç arma 

filigranlı kâğıt kullanılmıştır. 217x165-155x90 mm. ölçülerindedir. Müellif adı katalog kaydına Molla 

Saʻîd Tahsin olarak işlenmiştir.  

6. Risâle Beyân-ı Hikem, Milli Kütüphane, No. 06 Hk 4189, 16yp. 

Nesih hatla abadî kâğıt kullanılarak yazılan eser, Ömer Efendi b. Muhammed tarafından 

1266/1848‟de istinsah edilmiştir. 180x120-115x60 mm. ölçülerine sahiptir. Meşin bir cilt içinde olan 

eserin sağ deffesi yırtıktır, sol deffesi ise hiç yoktur. 

7. Risâle-i Es‟ileti‟s-Sûfî ve Ecvibe-i Mollâ Saʻîd Budûmî, Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz A 

8273/3, vr. 96b-99a. 

195x115-194x112 mm. ölçülerinde olan eser, nesih hatla suyolu filigranlı kâğıt kullanılarak ya-

zılmıştır. Yeşil gömme salbek şemseli, köşebentli, zencirekli, miklebli, kahverengi meşin kaplı mu-

kavva cilt içerisindedir. Sözbaşları ve kenar cetvelleri kırmızı olan eserde rutubet lekeleri vardır. Ese-

rin başında kırmızı mürekkeple “Hāźā Risāleti‟l-es‟ileti‟ŝ-ŝūfí ve Ecvibeti Monlā Sa„íd Budumí” ya-

zılıdır. 

8. Risâle-i İlm-i Hâl, Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz A 5020/5, vr. 133b-140a. 

215x155-180x115 mm. ölçülerinde olan eser; zencirekli, yeşil renk pandizot bez kaplı mukavva 

bir cilt içindedir. Harekeli nesih ile suyolu filigranlı kâğıt kullanılarak yazılmıştır. Cetveller ve söz-

başları kırmızı, kenarlar rutubet lekelidir. Müellifi Molla Saʻîd‟dir. Eserin ser-levhasında kırmızı mü-

rekkeple “Hāźā Risāle-i Molla Sa„íd Raģmetu‟llāh Ŝalātuñ ve Āb-destüñ Sebebin Beyān İder.” yazılı-

dır.  

9. Risâle-i Hâll-i Müşkilât, Almanya Milli Kütüphanesi, No. Ms.or.oct. 2159, vr. 67a-218b. 

Molla Saʻîd tarafından te‟lif edilen eser, 200x135-130x80 mm. ölçülerindedir. Cildi; kırmızı-

kahverengi meşin, köşebentler ve kenarları kırmızı meşin, altın yaldız şemselidir. Dibace sayfası çiçek 

motifli, altın tezhipli, altın çerçevelidir. Keşideler kırmızı, noktalamalar altın yaldızdır. Nesih hatla 

yazılan eserde sarı renkli kâğıt kullanılmıştır. 

10. Risâle Fî-Hâll-i Müşkilât, Almanya Milli Kütüphanesi, No. Ms.or.oct. 2765, vr. 37b-42b. 

Nesih hatla yazılmıştır. 1160/1747‟de istinsah edilmiştir. 215x160-165x120 mm. ölçülerinde 

olan eserde kahverengi lekeli, sarı kâğıt kullanılmıştır. Eserin müellifi Molla Saʻîd olarak kaydedil-

miştir. 

11. Risâle-i Salât, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi, No. 4334/1, vr. 1b-19a. 

170x130 mm. ölçüsünde olan eser, nesih hatla yazılmıştır. Müellifi Molla Saʻîd‟dir. 

12. Risâle-i Salât, Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz A 3500/2, vr. 35b-41b. 

Harap hâlde kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. Söz başları kırmızı, yapraklar rutubet lekeli-

dir. 210x155-150x88 mm. ölçülerinde olan eser, abadî kâğıt kullanılarak nesih hatla kaleme alınmış-

tır. 1190/1776‟da Tahir b. Mes‟ud tarafından istinsah edilmiştir. Müellifi Molla Saʻîd olarak kaydedi-

len eser, “Risāle-i Monlā Sa„íd” başlığını taşır.  

13. Su‟âl-i Koca Sûfî ve Cevâb-ı Mollâ Saʻîd, Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz A 2205, vr. 1b-

10a. 
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160x120-135x100 mm. ölçülerinde olan eser, arma filigranlı kâğıt kullanılarak harekeli nesih ile 

yazılmıştır. Karton bir cilt içindedir. Yaprakları rutubet lekeli olan eserin üst kenarı fare yeniği sebe-

biyle zarar görmüştür. Başında “Hāźā Su‟āl-i Ķoca Ŝūfí ve Cevāb-ı Monlā Sa„íd” yazılıdır.  

14. Terceme-i Risâle-i Salât, Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz A 7613, vr. 1b-12a. 

Sonradan beyaz kartonla kaplanmıştır. Söz başları kırmızı, yapraklar yer yer rutubet lekelidir. 

205x150-155x90 mm. ölçülerinde olan eser, üç ay filigranlı kâğıt kullanılarak harekeli nesih ile ya-

zılmıştır. Molla Saʻîd‟e ait olduğu belirtilen eser, 1232/1816‟da istinsah edilmiştir. Eserin sebeb-i 

te‟lif kısmında 990 tarihine yer verilmiştir.  

15. Terceme-i Risâle-i Salât, Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz A 936/1, vr. 1b-7a. 

Molla Saʻîd tarafından te‟lif edilen eser, 220x135-150x75 mm. ölçülerindedir. Sırtı siyah meşin, 

kapakları desenli, siyah pandizot bez kaplı mukavva bir cilt içindedir. Talik hatla yazılan eserde kartal 

filigranlı kâğıt kullanılmıştır. Cetveller ve duracaklar kırmızıdır. Sebeb-i te‟lif kısmında 1094‟te ka-

leme alındığı belirtilen eser, 1214/1799‟da istinsah edilmiştir.  

16. Risâle-i Usûl-i İbâdât, Amasya Beyazıt Ġl Halk Kütüphanesi, No. 05 Gü 210/2, vr. 13b-

20b. 

207x158-180x100 mm. ölçülerinde olan eser, suyolu filigranlı kâğıt kullanılarak harekeli nesihle 

yazılmıştır. Müellifi Saʻdî Efendi Budînî olarak kaydedilmiştir. Ciltsizdir.  

17. Budin Şehrinde Medrese Talebesinden Mollâ Saʻîd, Milli Kütüphane, No. 3/2542-R. 

Katalogda, eserin müellifinin Molla Saʻîd olduğu bilgisine yer verilmiştir. 

18. İbâdâtın Sûret ve Erkânına Dâ‟ir Bir Sûfînin Su‟âllarine Cevâb, Ġstanbul Millet Kütüp-

hanesi, No. 34 Ae ġeriyye 310, 10 yp. 

176x113-111x61 mm. ölçülerinde olan eser, Arap nesih hatla yazılmıştır. Sırtı bez, yüzü ebru 

kâğıt kaplı bir cilt içindedir. Katalog kaydında Molla Saʻîd‟e ait olduğu belirtilen eserin Array tarafın-

dan istinsah edildiği bilgisine yer verilmiştir. Eserin bitiminde yer alan salavat bu nüshada detaylı ve-

rilmiş, ayrıca başka dua ve hadisler eklenmiştir.  

19. Kıssa-i Koca Sofu, Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz A 315/10, vr. 53b-71a. 

Şemse süslemeli, zencirek ve köşebentli, kahverengi, meşin bir cilt içindedir. Cetvel ve çizgiler 

kırmızıdır. 192x147-158x79 mm. ölçülerinde olan eser, arslan filigranlı kâğıt kullanılarak nestalik 

hatla yazılmıştır. 1228/1813‟te istinsah edilmiştir. Eserin başında kırmızı mürekkeple “Hāźā Kitāb-ı 

Ķoca Ŝofu” yazılıdır. 

20. Kıssa-i Koca Sofu, Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz A 315/7, vr. 47b-50a.   

Şemse süslemeli, zencirek ve köşebentli, kahverengi, meşin bir cilt içindedir. 192x147-185x140 

mm. ölçülerinde olan eser,  suyolu filigranlı kâğıt kullanılarak bozuk nesih ile yazılmıştır. Eserin ba-

şında “Hāźā Kitāb-ı Ķoca [Ŝūfí]” yazılıdır.  

 

2. Molla Saʻîd‟in (Saʻdî Efendi) Namaz Risalesi 

Eser; bir sufinin abdest, teyemmüm ve beş vakit namaza dair sorduğu sorulara Molla Saʻîd‟in 

verdiği cevaplardan oluşur. Halkı ibadetler konusunda bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmış olan 

eser; dinî teamül ve geleneklere uygun olarak besmele, hamdele, salvele ve dua ile başlar:  

Bismi‟llāhi‟r-raģmāni‟r-raģím. E‟l-ģamdü li‟llāhi rabbi‟l-„ālemín. Ve‟ŝ-ŝalātü ve‟s-selāmü „alā 

men nezele bi-şānühü. Ve mā erselnāke illā raģmeten li‟l-„ālemín. Ve „alā ālihi ve aŝģābihi ecma„ín. 

Ve‟l-leźíne‟t-tebe„ūhüm bi-iģsānin ilā-yevmi‟d-dín. Rıēvānu‟llāhi te„ālā „aleyhim ecma„ín.  

Bu şekilde kısa bir girişin ardından eserin sebeb-i te‟lif bölümüne geçilir:  

Bundan ŝoñra ma„lūm olsun bu tercemeye bā„iś oldur kim šoķuz yüz šoķsan dört tāríĥinde Sulšān 

Murād „aŝrında Budín şehrinde medrese köşesinde šalebe-i „ulūmdan Monlā Sa„íd nām bir kāmil-i 

vücūd ders-ile muķayyed olup kendü ģālinde ošururken nā-gāh bir ŝūfí çıķagelüp edeb-ile selām virüp 

ošurduķdan ŝoñra didi ki: “Ey „ārif-i Rabbāní, benüm müşkilümi ģāll eyle.  
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Eser, 994/1585-86 senesinde, Sultan III. Murad zamanında te‟lif edilmiştir. Budin‟de bir medre-

sede dinî ilimler okuyan Molla Saʻîd adında bir talebe otururken ansızın bir sufi gelir. Selam verip 

oturduktan sonra birtakım sorular sormaya başlar. “Ey arif! Benim sorunumu çöz, bana ibadetlerin 

usulü hakkında bilgi ver.” der. Daha sonra da art arda sorularını sorar. Eserin yazılış sebebi olarak 

gösterilen olay budur. Sorular genel anlamda abdest, teyemmüm ve namaz hakkındadır ve bu ibadet-

lerin ifası sırasında gerçekleştirilen amellerin sebebini anlamaya yöneliktir: 

1. Abdestin farz olmasının ve dört uzva tahsisinin sebebi nedir?  

2. Abdestte her uzuv neden üç kere yıkanır?  

3. Abdest almanın mümkün olmadığı yerlerde teyemmüm yapmaya sebep nedir?  

4. Teyemmümde iki uzvun yeterli görülmesindeki sebep nedir?  

5. Sabah namazını ilk kim kıldı, iki rek‟at olmasının sebebi nedir?  

6. Öğle namazını ilk kim kıldı, dört rek‟at olmasının sebebi nedir?  

7. İkindi namazını ilk kim kıldı, dört rek‟at olmasının sebebi nedir?  

8. Akşam namazını ilk kim kıldı, üç rek‟at olmasının sebebi nedir?  

9. Yatsı namazını ilk kim kıldı, dört rek‟at olmasının sebebi nedir?  

10. Vitir namazını ilk kim kıldı, üç rek‟at olmasının sebebi nedir? Sünnet midir, vacib midir, farz 

mıdır?  

11. Seferlerde öğle, ikindi ve yatsı namazı niçin iki rek‟at kılınır?  

12. Sabah ve akşam namazı neden seferî kılınmaz?  

13. Seferî namazı ilk kim kıldı ve kılınmasının sebebi neydi?  

14. Önceden beş vakit namazın hepsi açıktan okunurken sonradan gündüz namazlarının gizli, gece 

namazlarının açıktan okunmasının sebebi nedir? 

15. Bayram ve cuma namazları gündüz kılındığı hâlde neden gizli okunmaz?  

16. Namaza niçin Kur‟ân ile değil de Sübhâneke ile başlanır?  

17. Her rek‟atta neden bir rükû, iki secde vardır?  

18. Her iki rek‟atda bir oturduktan sonra neden tahiyyat okunur? 

19. Tahiyyatın fazileti nedir? 

20. Tahiyyattan sonra niçin salavat okunur?  

 

Soruların ardından, Molla Saʻîd sırasıyla bunlara cevap verir. Sorular ve sorulara verilen cevap-

lar; ibadetlerin hikmetini, başka bir deyişle ilk olay anlamında ibadetlerin mitolojik kökenini araştır-

ması bakımından önemlidir.  

Eserin konusu, bir sufinin ansızın çıkıp Budin‟de medrese tahsili ile meşgul olan Molla Saʻîd‟e 

ibadetler hakkında sorular sorması, Molla Saʻîd‟in bu soruları cevaplamasıdır. Molla Saʻîd‟in Namaz 

Risalesi, bazı özellikleri ile benzer konuları işleyen dinî metinlerden ayrılır. Soru-cevap şeklinde bir 

anlatım, dinî ve ilmî birçok eserde görülen bir üslup özelliğidir. Namaz Risalesi de bu tarz bir anlatı-

ma sahiptir. Süer‟in de dikkat çektiği gibi söz konusu soruların müellifin kendisi tarafından sorulmuş 

olma ihtimali de vardır (Süer, 2017: 476). Nitekim ibadetlerin hikmetleri hakkında insanların merakı-

nı gidermeye yönelik olarak bir eser yazmak isteyen müellifin, eserini soru-cevap şeklinde kurgulamış 

olması akla yakın gelmektedir. Bu açıdan, eserin başında sufi ve Molla Saʻîd‟in olayın iki kahramanı 

olarak tanıtılması, olayın “Sultan Murad asrında 994 tarihinde Budin‟de bir medresede” geçtiği ifade 

edilerek zaman ve mekân ögelerine yer verilmesi, esere hikâye havası katmıştır. Dolayısıyla Namaz 

Risalesi‟nin basit bir tahkiye üslubu içerisinde kurgulandığını söylemek mümkündür.  

Sufinin sorduğu sorular ve Molla Saʻîd‟in cevapları, ibadetlerin dinî hükmünden ziyade sebebini 

anlamaya yöneliktir. Bu doğrultuda eserde, peygamberler tarihinden çeşitli kıssalara göndermeler ya-

pılarak ibadetlerin hikmetleri açıklanmıştır. Abdestin farz oluşu ve abdest azalarındaki hikmet açıkla-

nırken Hz. Âdem ile Hz. Havva‟nın cennetten çıkarılmalarına sebep olan ilk günah hadisesi hatırla-

tılmıştır. Teyemmüm bahsinde Hz. Nuh ve tufan olayına değinilmiş;  sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı 

ve vitir namazlarındaki hikmet sırasıyla Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Yunus, Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. 
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Muhammed‟in kıssalarına telmihte bulunmak suretiyle izah edilmiştir. Böylelikle bilgi verme, öğret-

me amacıyla kaleme alınan bu eserde, bir yandan merak uyandırılmış bir yandan da anlatıma canlılık 

ve etkileyicilik kazandırılmıştır. Öte yandan bu tarz bir anlatım, musallî nazarında ibadetlerin kutsiyet 

ve ehemmiyetini artırmaktadır. Nitekim namazda tahiyyat okumanın hikmetlerinin beyan edildiği kı-

sımda bunu açıkça görmek mümkündür.   

Eserde anlatıldığına göre, namazın kaidelerinde ve teşehhüdde okunan tahiyyat, Cenab-ı Hak ile 

Hazret-i Peygamber‟in miraç gecesindeki mükâlemeleridir. Ettahiyyatü duasının her bir cümlesi, mi-

raç mucizesindeki o kutsi buluşmadan izler taşır. O gece, Hz. Muhammed selam yerine bütün mevcu-

datın ibadetlerini “E‟t-taģiyyātü li‟llāhi ve‟ŝ-ŝalavātü ve‟š-šayyibāt” diyerek kendi adına Allah‟a arz 

etmiş, Allah da Habib‟inin miracını “E‟s-selāmü „aleyke eyyühe‟n-nebiyyü ve raģmetü‟llāhi ve be-

rakātühü” cümlesi ile tebrik etmiştir. Hz. Muhammed, ümmetini de bu lütuf ve kereme hissedar etmek 

için “E‟s-selāmü „aleynā ve „alā „ibādi‟llāhi‟ŝ-ŝāliģín” buyurmuş, bunun üzerine Cebrail ve orada bu-

lunanlar “Eşhedü enlā ilāhe illa‟llāh ve eşhedü enne Muģammeden „abdühü ve rasūlühü” diyerek şe-

hadet getirmiştir. Eserde, bu şekilde tahiyyatın hikmeti beyan edildikten sonra tahiyyat okumanın va-

cib olduğu belirtilerek dinî hükmü dile getirilmiş ve “Bunuñ naķli Envār-ı „Uşşāķda mesšūrdur.” söz-

leriyle Envâr-ı „Uşşâk referans gösterilmiştir. Dolayısıyla bu duadaki kelime ve cümlelerin Hz. Mu-

hammed‟in miracına ait sözler olduğunu bu şekilde idrak eden ve bu idrakle tahiyyatı okuyan kişi, o 

kutsi sohbeti hatırladığı için namaz ve onda okuduğu dualar onun nazarında ayrı bir anlam kazanmak-

tadır.   

Eserin önemli bir üslup özelliği, ibadetlere dair sorulan soruların çeşitli tefsir, hadis, fıkıh kitap-

ları kaynak gösterilerek cevaplanmasıdır. “Bunuñ naķli Envār-ı „Uşşāķda mesšūrdur.” örneğinde ol-

duğu gibi, sufinin sorduğu sorular cevaplanırken hangi kaynaklardan yararlanıldığı eserde belirtilmiş-

tir. Şerh-i Dürer, Hakâyık, İnâye, Kifâye, Tefsîr-i Keşşâf, Kimyâ-yı Saâdet bu bağlamda adı geçen 

kaynaklar arasındadır. Söz konusu eserlerin risalede bu şekilde zikredilmesi esere ilmî bir hüviyet ka-

zandırmıştır. Eserde ibadetlerin hikmeti ya da mitolojik kökeni öz olarak verilmiş, konu ile ilgili tafsi-

lat ya da yoruma yer verilmemiştir. Bu sebeple okuyucunun daha geniş bilgi için zikredilen kaynakla-

ra yönlendirildiğini düşünmek de mümkündür. 

Molla Saʻîd‟in Namaz Risalesi, İslam dinini geniş halk kitlelerine öğretmek amacıyla sade bir 

nesir diliyle kaleme alınmıştır. Öğretme gayesi, oldukça sade bir dil eserin belli başlı özellikleri ara-

sındadır. Genellikle kısa cümlelerin yer aldığı eserde zaman zaman “ki” bağlacının da etkisiyle cüm-

lelerdeki kelime sayısının arttığı görülür. Cümleler çoğu kez birbirine “ve daĥı” ifadesiyle bağlanmış-

tır. “Ve daĥı”, “işde ķoca ŝūfí” gibi bazı ifadeler metin boyunca tekrarlanır. Bu tekrarların sözün etki-

sini artırmak, anlatımı güçlendirmek amacıyla eserde bilinçli olarak kullanıldığını söylemek yerinde 

olur. Zira sufinin adı ya da sufiye sesleniş, manzum nüshalarda eserin başında ve sonunda olmak üze-

re birkaç yerde geçerken mensur eserlerde “işde ķoca ŝūfí” şeklinde sufiye sesleniş eser boyunca de-

vam eder. Eserin sonunda, “İşde ķoca ŝūfí eyledügüñ su‟āllerüñ cevābı budur didükde ŝūfí daĥı Sa„íd 

Monlāyı taģsín eyledi.” cümlesinden de anlaşılacağı üzere mensur eserlerde sufi ve Molla Saʻîd ola-

yın iki kahramanı olarak ele alınmıştır. Bu, eserin manzum nüshalarından ayrılan bir özelliği olarak 

dikkat çeker. Bunun dışında, iki nüshasından hareketle çeviri yazıya aktarılan bu mensur eserde anla-

tım, genel olarak esas alınan manzum eserin muhtevasına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
646

 

 

 

 

 

 

                                                           
646

  Molla Saʻîd‟in Namaz Risalesi‟nin bazı mensur nüshaları, muhteva yine aynı olmakla birlikte üslup, dil ve anlatım bakı-

mından burada çeviri yazıya aktarılan eserden bir hayli farklıdır.  
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3. Metin 

[A: 20b; B: 33b]  Bismi‟llāhi‟r-raģmāni‟r-raģím 

E‟l-ģamdü li‟llāhi rabbi‟l-„ālemín. Ve‟ŝ-ŝalātü ve‟s-selāmü „alā men nezele bi-şānühü. Ve mā er-

selnāke illā raģmeten li‟l-„ālemín
647

. Ve „alā ālihi ve aŝģābihi ecma„ín. Ve‟l-leźíne‟t-tebe„ūhüm bi-

iģsānin ilā-yevmi‟d-dín. Rıēvānu‟llāhi te„ālā „aleyhim ecma„ín. Bundan ŝoñra ma„lūm olsun
648

 bu 

tercemeye bā„iś oldur kim
649

 šoķuz yüz šoķsan dört tāríĥinde Sulšān Murād „aŝrında Budín şehrinde
650

 

medrese köşesinde šalebe-i „ulūmdan
651

 Monlā Sa„íd nām
652

 bir kāmil-i vücūd ders-ile muķayyed olup 

kendü ģālinde otururken nā-gāh bir ŝūfí çıķagelüp edeb-ile
653

 selām virüp oturduķdan ŝoñra didi ki: 

“Ey „ārif-i Rabbāní
654

 benüm müşkilümi
655

 ģāll eyle. Uŝūl-i „ibādetden baña ĥaber vir ki ibtidā āb-

destüñ
656

 farż olmasına
657

 sebeb nedür? Ve daĥı cümle a„żādan dört „użva
658

 taĥŝíŝ
 659

 olmaġa [A: 

21a] sebeb nedür? Ve daĥı her „użvı birer kerre yumaķ kifāyet ider yā
660

 üç kerre yumaġa sebeb 

nedür? Ve daĥı āb-dest almaġa imkān olmayan yirde teyemmüm olunmaġa
661

 sebeb [B: 34a] nedür? 

Çünki teyemmüm bedel olsa gerekdür. Āb-destde
662

 dört a„żāya
663

 taĥŝíŝ
 664

  olup
665

 teyemmümde iki 

„użv-ile iktifā olunmaġa sebeb nedür? Ve daĥı ŝabāģ namāzını ibtidā kim ķıldı? İki rek‟at olmasına 

sebeb nedür? Ve daĥı öyle namāzını ibtidā
666

 kim ķıldı? Dört rek‟at olmasına sebeb nedür? Ve daĥı 

ikindi namāzını ibtidā kim ķıldı? Dört rek‟at olmasına sebeb nedür?
 667

 Ve daĥı aĥşām namāzını ibtidā 

kim ķıldı? Üç rek„at olmasına sebeb nedür? Ve daĥı yatsu namāzını ibtidā kim ķıldı? Dört rek„at ol-

masına sebeb nedür? Ve daĥı vitir namāzını ibtidā kim ķıldı? Üç rek„at
668

 olmasına sebeb nedür? 

Sünnet midür? Vācib midür? Farż mıdur? Ve daĥı öyle namāzını ve ikindi
669

 namāzını ve yatsu 

namāzını [A: 21b] seferlerde
670

 ikişer rek„at
671

 ķılınmaġa sebeb
672

 nedür? Ve daĥı ŝabāģ namāzı
673

 ve 

aĥşām namāzı
674

 niçün seferí ķılınmaz? Ve daĥı seferí namāzı ibtidā kim ķıldı ve ķılınmaġa sebeb ne 

                                                           
647

  Ve mā erselnāke illā raģmeten li‟l-„ālemín: “(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” Kur‟ân-ı 

Kerîm, Enbiyâ, 21/107. 
648

  olsun: ola ki A. 
649

  kim: ki A. 
650

  Budín şehrinde: Budemde A. 
651

  „ulūmdan: „ulūm zümresinden A. 
652

  nām: nāmında A. 
653

  edeb-ile: edeb ile A. 
654

  Rabbāní: -A. 
655

  müşkilümi: müşkilim A. 
656

  āb-destüñ: āb-destin A. 
657

  farż olmasına: farżını olmaġa B. 
658

  „użva: Bu kelime her iki nüshada da „użvı olarak geçmektedir. 
659

  taĥŝíŝ: taĥaŝŝüŝ B;  kelime her iki nüshada da yanlış olarak ح ile yazılmıştır.  
660

  ider yā: iden B. 
661

  olunmaġa: olmaġa A. 
662

  Āb-destde: Āb-destüñ B. 
663

  a„żāya: a„żā B. 
664

  taĥŝíŝ: taĥaŝŝüŝ B;  kelime her iki nüshada da yanlış olarak ح ile yazılmıştır.  
665

  olup: olundı A. 
666

  ibtidā: -B. 
667

  Ve daĥı ikindi namāzını ibtidā kim ķıldı? Dört rek‟at olmasına sebeb nedür?: -B . 
668

  rek„at: -A. 
669

  ikindi: ikindü B. 
670

  niçün: +A, +B. Bu kelime her iki nüshada da olmasına rağmen anlatımı bozduğu için metne dâhil edilmemiştir.  
671

  rek„at: -A. 
672

  sebeb: ģikmet-i sebeb: B. 
673

  namāzı: namāzını A, B.  
674

  namāzı: namāzını A, B.  
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oldı?
675

 Ve daĥı beş
676

 vaķit namāzın cümlesinde
677

 evvellerinde cehr-ile oķurlardı
678

. Bā„iś nedür 

ki
679

 ŝoñradan
680

 gündüz namāzlarında
681

 iĥfā ile
682

 gice namāzlarında yine cehr-ile oķurlar
683

. [B: 

34b] Ve daĥı bayrām namāzları
684

 ve cum„a namāzları
685

 gündüz
686

 ķılınur
687

 niçün bunlarda iĥfā ile 

oķumazlar?
 688

 Ve daĥı namāzda niçün
689

 Ķur‟ān ile
690

 başlanmaz
691

 da
692

 Sübģāneke ile başlanur
693

? 

Ve daĥı her rek„atda niçün rükū„ bir oldı
694

 secde iki
695

 oldı? Ve daĥı her
696

 iki rek„atda bir kerre 

oturduķda e‟t-taģiyyāt oķunur
697

. Ve daĥı e‟t-taģiyyāt oķuduķdan ŝoñra niçün ŝalavāt oķunur?
698

 Bun-

lara
699

 sebeb, ģikmet nedür?” didükde cān göz-ile ŝūfíye naţar idüp
700

 gördi ki ŝūfí ŝūfíliġi icrā it-

di.
701

 Monlā Sa„íd daĥı „ale‟l-fevr kendüyi cem„
702

  idüp [A: 22a] „ilim deryāsına šalup ŝaģífe-i kü-

tübde bir cevlān idüp ŝūfíye cevāb ŝadedinde
703

 olup didi ki: “Diñle imdi ķoca ŝūfí! Ģażret-i Ādem 

„aleyhi‟s-selām Ģażret-i Ģavvā ile cennet-i a„lāda źevķ-i ŝafāda iken şeyšān-ı „aleyhi‟l-lā„ne
704

 ģased 

idüp šaşradan çaġırup didi
705

 ki: “Eger buġday dānesinden ekl iderseñüz ģüsnüñüz ġāyet güzel olur.” 

didükde Ģażret-i Ģavvā anamuz ŝabra mecāli ķalmayup buġday šarafına teveccüh [B: 35a] idüp varup 

birķaç dāne ķoparup ekl idüp varup birķaç dāne daĥı Ģażret-i Ādem „aleyhi‟s-selāma getürüp ibrām 

ile ekl eyledi. Andan ŝoñra Ģażret-i Ādem „aleyhi‟s-selām nādim olup mübārek elini başına ķodı. 

Anuñ içün başına mesģ
706

 itmek farż oldı. Ve Ģażret-i Ģavvā ol šarafa teveccüh itdügi-çün yüzini 

yumaķ farż oldı
707

. Ve Ģażret-i Ģavvā
708

 ol šarafa mübārek ayaķlarıyla yürüyerek
709

 [A: 22b] var-

                                                           
675

  Ve daĥı seferí namāzı ibtidā kim ķıldı ve ķılınmaġa sebeb ne oldı?: Ve daĥı seferí namāzını ķılınmaġa kim sebeb oldı? 

Seferí namāzını ibtidā kim ķıldı? B. B‟de “sebeb” kelimesinden sonra “nedür” kelimesi yazılmış; fakat üzeri çizilmiştir. 
676

  beş: üç A. 
677

  vaķit namāzın cümlesinde: ya„ní aĥşām ve yatsu ve ŝabāģ namāzınuñ A. 
678

  oķurlardı: oķurlar A. 
679

  ki: -A. 
680

  ŝoñradan: ve daĥı A. 
681

  namāzlarında: namāzlarınuñ cümlesinde A. 
682

  oķurlar bā„iś nedür: +A.  
683

  gice namāzlarında yine cehr-ile oķurlar: -A. 
684

  namāzları: namāzını A. 
685

  namāzları: namāzını A. 
686

  gündüz: günden B. 
687

  ķılınur: ķılarlar A. 
688

  bā„iś nedür: +A. 
689

  niçün: Bu kelime B‟de iki kere yazılmıştır. 
690

  Ķur‟ān ile: Ķur‟ān-ile A. 
691

  başlanmaz: başlamazlar A. 
692

  ya„ní: +B. 
693

  başlanur: başlarlar bā„iś nedür A. 
694

  oldı: -A. 
695

  iki: -B. 
696

  her: -A. 
697

  oķunur: oķuna A. 
698

  Ve daĥı e‟t-taģiyyāt oķuduķdan ŝoñra niçün ŝalavāt oķunur?: Ve daĥı ŝalavāt bile oķunur. Ŝonki taģiyyātda A. 
699

  Bunlara: Bunlarda B. 
700

  cān göz-ile ŝūfíye naţar idüp: -A. 
701

  hemendem: +A. 
702  cem„: cemí„ A. 
703

  ŝadedinde: ŝadādında A; ŝādır B. 
704

  şeyšān-ı „aleyhi‟l-la„ne: şeyšān-ı „aleyme‟s-teģaķ B. 
705

  didi: eyitdi A. 
706

  başına: -B. 
707

  Ve Ģażret-i Ģavvā ol šarafa teveccüh itdügi-çün yüzini yumaķ farż oldı: -B. 
708

  Ģażret-i Ģavvā: -A.  
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duġı-çün ayaķları
710

 yumaķ farż oldı. Ve oraya varduķda elleriyle yapışup ķoparduġı-çün ķolların 

yumaķ farż oldı. İşde
711

 ķoca ŝūfí āb-destde bu dört a„żānuñ üçini yumaķ
712

 birine mesģ itmek farż 

olmasına bā„iś budur
713

.” didükde ķoca ŝūfí daĥı taŝdíķ eyledi.
714

 “İşde
715

 bunuñ ģaķíķati
716

 Şerģ-i 

Deķāyıķda mesšūrdur. Ve daĥı her „użvı birer kerre yumaķ kifāyet iderken üç kerre yumaġa bā„iś bu-

dur ki: Bir kerre yumaķ nefs-i emmāreyi tašhír içündür. İkinci
717

 kerre yumaķ levvāmeyi tašhír
 718

 

içündür. Üçünci
719

 kerre yumaķ nefs-i mušma‟inneyi tašhír içündür
720

. İşde
721

 ķoca ŝūfí bunuñ naķli 

[B: 35b] Şerģ-i Vużūda
722

 mesšūrdur. Ve daĥı teyemmüme bā„iś budur ki Ģażret-i Nūģ „aleyhi‟s-

selām zamānında šūfān vāķi„ olmaġ-ıla gemiye girdiler. Ŝu yoġ-idi. Ġażab ŝuyı
723

 ile āb-dest alın-

mazdı
724

. Żarūret ģasebiyle Ģażret-i Nūģ „aleyhi‟s-selām [A: 23a] esbābınuñ
725

 tozıyla
726

 teyemmüm 

idüp šūfāndan ĥalāŝ olduķları içün
727

 secde-i şükrān eyledi. Ģażret-i Nūģuñ
728

 teyemmümi dergāh-ı 

„izzetde ķabūl [ü] maķbūl olduġı-çün bu ümmete daĥı farż oldı. Eger dirseñ
729

 teyemmümde iki a„żā 

ile kifāyet olundı. Āb-destüñ bedeli olsa gerekdür yā
730

  nice el virür dirseñ fuķahā-i „izām buyurdılar 

ki cümle a„żānuñ yüz, el eşrefidür. Aña binā‟en bu ikisine
731

 teyemmüm taĥŝíŝ
732

 olundı. Ba„żılar di-

diler ki Ģażret-i Ģavvā mübārek yüziyle teveccüh itdi. Mübārek elleriyle yapışup ķopardı. Aña 

binā‟en bu iki a„żāya teyemmüm taĥŝíŝ
 733

 olundı. İşde
734

 ķoca ŝūfí bunuñ naķli Şerģ-i Terġíbde 

mesšūrdur. Ve daĥı teyemmüm ne zamān cā‟iz olur dirseñ diñle beni ķoca [B: 36a] ŝūfí! Ķaçan ehl-i 

seferden olup bir kimse ŝudan bir míl ırāķ olsa yāĥūd ŝu yaķın olsa ammā [A: 23b] „adūdan ĥavf idüp 

ŝuya varmaķ mümkin olmasa yāĥūd ŝu ŝatılur
735

 olsa bahāsına ķādir olmasa yāĥūd bir müsāfir şehre 

gelse kendüye cenābetlik vāķi„ olsa marażí olmaġ-ıla yā faķír olsa ıŝıcaķ ŝu bulmaġa ķādir olmasa 

ŝovuķ ŝu ile ġusül itmege
736

 ĥavf eylese
737

 bu ŝūretlerde cenābetden ve
738

 ģadeśden ĥalāŝ olmaķ içün 

                                                                                                                                                                            
709

  yürüyerek: yürüyüp A. 
710

  ayaķları: ayaķlarını B. 
711

  İşde: İşte B. 
712

  farż oldı: +B. 
713

  ki: +B.  
714

  eyledi: eyle B. 
715

  İşde: İşte B. 
716

  ģaķíķati: ģaķíķí B. 
717

  ikinci: iki A. 
718

  levvāmeyi tašhír: levvāme B. 
719

  Üçünci: Üç A. 
720

  içündür: içün B. 
721

  İşde: İşte B. 
722

  Vużūda: Vużūdda B. 
723

  Ġażab ŝuyı: Ġażab ŝu B. 
724

  alınmazdı: alınmaz idi A. 
725

  esbābınuñ: esbābıñ A. 
726

  tozıyla: toz ile B. 
727

  olduķları içün: olduķlar içün B. 
728

  Nūģuñ: İlgi eki kef ile yazılması gerekirken her iki nüshada da nun ile yazılmıştır. 
729

  kim: +A. 
730

  yā: -B. 
731

  ikisine: ikisinde B. 
732

  taĥŝíŝ: taģaŝŝüŝ B. 
733

  taĥŝíŝ: taģaŝŝüŝ B. 
734

  İşde: İşte B. 
735

  ŝatılur: ŝatın A. 
736

  itmege: itmek B. 
737

  eylese: itse A. 
738

  ve: -B . 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   567 

niyyet ile aña
739

 teyemmüm cā‟iz olur. Teyemmümde niyyet
740

 farżdur. Parmaķlarını
741

 ģilāllemeķ, 

ĥātemi
742

 çıķarmaķ şaršdur. Bunuñ naķli Şerģ-i Teshílde mesšūrdur. Ve daĥı beş vaķit namāzuñ se-

beb-i ģikmeti budur ki
743

 Ģaķ te„ālā Ģabíbinüñ nūrını šāvus
744

 şeklinde ĥalķ idüp dürr-i beyţā 

ģicābınuñ içinde şecere-i yaķín üzerinde yetmiş biñ yıl tesbíģ, tehlíl, „ibādet eyledi. Ba„dehü Ģaķ 

te„ālā murād
745

-ı ģayāt Ģabíbinüñ
746

 nūrına muķābil ķılduķda cemāl-i kemālini görüp Mevlāsından 

ģayā [A: 24a] idüp beş secde eyledi. Ol
747

 beş secde beş vaķit
748

  namāzuñ farż olmasına sebeb [B: 

36b] oldı. İşde
749

 ķoca ŝūfí bunuñ naķli Şerģ-i Teyemmümde mesšūrdur. Ve daĥı eźān iķāmete sebeb 

budur ki Mi„rāc gicesi Ķudüs-i şerífe geldükde Ģażret-i Cebrā‟íl „aleyhi‟s-selām eźān oķudı, iķāmet 

idüp ervāģ-ı enbiyā „aleyhimü‟s-selām
750

 Ģażret-i Resūl-i Ekrem ŝalla‟llāhu „aleyhi ve sellem[e]
751

 

iķtidā idüp iki rek„at namāz ķıldılar. Ba„dehü Mi„rācdan geldükden ŝoñra beş vaķit namāzın vaķtini 

bilmek içün müşāvere iderlerken „Abdu‟llāh-ı Enŝārí gelüp didi ki: “Yā Resūla‟llāh ben düşümde 

gördüm. Gökden bir melek indi. Ka„benüñ dívārına ķondı. Eźān oķudı. Biraz durdı. Du„ā idüp ellerini 

yüzine sürdi. Ba„dehü iķāmet itdi.” didükde Ģażret-i „Ömer raēıya‟llāhu
752

 „anhu daĥı
753

 “Bu ģālet 

baña da [A: 24b] vāķi„ oldı.” didi. Ba„dehü Ģażret-i Bilāle ta„lím buyurdılar. Ķıyāmete degin sünnet 

oldı. İşde
754

 ķoca ŝūfí bunuñ naķli Enverde mesšūrdur. Ve daĥı ŝabāģ namāzı
755

 niçün iki rek„at
756

 ol-

dı? Zírā Ādem „aleyhi‟s-selām cennetden gice çıķdı ve
757

 dünyāyı ķarañulıķ gördi. Híç ķarañulıķ
758

 

gördügi yoġ-idi, ķorķdı. [B: 37a] Çünki ŝabāģ oldı, ķarañulıķ
 759

 gitdi. Ādem „aleyhi‟s-selām iki 

rek„at namāz ķıldı, bir rek„at ķarañulıķdan
760

 ķurtulduġı-çün ve
761

 bir rek„at aydınluġa
762

 irişdügi içün. 

Andan Ģaķ te„ālā bu ümmete farż  ķıldı. İşde
763

 ķoca ŝūfí ŝabāģ namāzı farż olmasına sebeb budur. 

Ve daĥı öyle namāzı dört rek„at oldı. Zírā öyle namāzın evvel İbrāhím „aleyhi‟s-selām ķıldı. Ol vaķit 

ki Ģaķ te„ālā İsmā„íli ķurbān ķılmaķdan ĥalāŝ eyledi. Ol vaķit öyle namāzınuñ vaķti
764

 idi. Pes [A: 

25a] İbrāhím „aleyhi‟s-selāma naţar idüp gördi ki dört dürlü „uķūbetden ĥalāŝ eyledi
765

. Birisi kāfirle-

                                                           
739

  binā‟en: +B. 
740

  niyyet: -B . 
741

  Parmaķlarını: Barmaķların A. 
742

  ĥātemi: ĥātemini A. 
743

  ki: -B. 
744

  šāvus: Bu kelime her iki nüshada da šāvuz şeklinde yazılmıştır.  
745

  murād: murāt B. 
746

  Ģabíbinüñ: Ģabíbüñ B. 
747

  ol: o B. 
748

  vaķit: -B 
749

  İşde: İşte B. 
750

  eźān oķudı, iķāmet idüp ervāģ-ı enbiyā „aleyhimü‟s-selām: -B. 
751

  ŝalla‟llāhu „aleyhi ve sellem[e]: ŝalla‟llāhu te„ālā „aleyhi‟s-selām B.  
752

  te„ālā: +B. 
753

  didi ki: +B. 
754

  İşde: İşte B. 
755

  namāzı: namāzını B. 
756

  rek„at: -A. 
757

  ve: -B. 
758

  ķarañulıķ: ķaraluķ B. 
759

  ķarañulıķ: ķaraluķ B. 
760

  ķarañulıķdan: ķaraluķdan B. 
761

  ve: -A. 
762

  aydınluġa: Bu kelime her iki nüshada da „aydınluġa şeklinde ayın harfiyle yazılmıştır.  
763  İşde: İşte B. 
764

  vaķti: vaķt B. 
765

  eyledi: oldı A. 
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rin küfri vaķti
766

 idi. Kāfirler küfrine gidicek İbrāhím, “Başum aġrur.” diyü gitmedi. Andan kilisāyı 

tenhā bulup
767

 bir
768

 balša ile cemí„ bütlerini
769

 ķırdı. Andan ŝoñra balšayı bir
770

 büyük bütüñ
771

 boy-

nına aŝaķodı. Andan kāfirler gelüp gördiler ki bütler pāre pāre olmış
772

, bir balša büyük bütüñ boynına 

aŝılmış. Kāfirler göricek āh u fiġān eylediler. Andan didiler ki: “Bunı kimse itmedi. İllā Āzer oġlı 

İbrāhím itmişdür
773

.” [B: 37b] didiler. Kāfirler İbrāhím „aleyhi‟s-selāma çoķ ta„addí ķaŝd itdiler. 

Ammā Ģaķ te„ālā ŝaķladı. Żarar idemediler. Ve biri
774

 daĥı Nemrūd šutup āteşe atdı. Ģaķ te„ālā gü-

listān
775

 eyledi. Ve biri
776

 İbrāhím „aleyhi‟s-selām Mıŝra hicret itdügi vaķit [A: 25b] ĥātunına kāfirler 

çok ta„addí ķaŝd itdiler. Her kim
777

 ķaŝd eylediyse eli ayaġı ķurudı. Allāhü te„ālā ŝaķladı. Híç kimse 

ta„addí idemedi. İşde
778

 ķoca ŝūfí, İbrāhím „aleyhi‟s-selām dört rek„at namāz ķıldı. Anuñ içün bize 

farż oldı. Ve daĥı ikindi
779

 namāzınuñ farż olmasına sebeb budur ki
780 Ģażret-i Yūnus „aleyhi‟s-selām 

eyitdi
781

: “Atuñ
782

 beni deryāya atuñ da siz ĥalāŝ oluñ.” didi. Anlar daĥı nā-çār olup Ģażret-i Yūnusı 

deryāya atdılar. Yūnus
783

 „aleyhi‟s-selāmı
 784 balıķ yudup gitdi. Ba„dehü nice müddet balıķ ķarnında 

çāresiz
785

 olup bir ikindi vaķtinde ĥalāŝ olup šaşraya çıķduķda şükrān
786

 „alā-na„mā‟i‟llāhi te„ālā
787

 

dört rek„at namāz ķıldı. Dergāh-ı „izzetde ķabūl ü
788

 maķbūl olduġı-çün bu ümmete farż oldı.
789

 İş-

de
790

 ķoca ŝūfí, [B: 38a] bunuñ naķli „İnāyede mesšūrdur. [A: 26a] Ve daĥı aĥşām namāzınuñ aŝlı bu-

dur ki Ģażret-i „Ìsā „aleyhi‟s-selāma kāfirler buna iftirā idüp “Tañrınuñ oġlıdur.” dimişler idi. Ģaķ 

te„ālā Ģażret-i
791

 „Ìsāya tesliye ĥišābiyle „azízine muĥāšab ķılduķda şükrān „alā- na„mā‟i‟llāhi te„ālā 

aĥşām namāzınuñ vaķti idi. Üç rek„at namāz ķıldı. İşde
792

 ķoca ŝūfí aĥşām namāzınuñ aŝlı budur. Bu-

nuñ naķli „İnāyede mesšūrdur. Ve daĥı yatsu namāzınuñ farż olmasına
793

 sebeb oldur ki Ģażret-i 

Mūsā „aleyhi‟s-selām Medíneden çıķup yola giderken kendüye dört ģüzün müstevlí
794

 olmışdı. Ķaçan 

                                                           
766

  vaķti: vaķt B. 
767

  girüp: +A. 
768

  bir: -A. 
769

  bütlerini: putları B. 
770

  bir: -A.  
771

  bütüñ: putuñ B. 
772

  pāre pāre olmış: pārelenmiş B. 
773

  itmişdür: itdi A.  
774

  biri: bir A. 
775

  gülistān: gülisden B. 
776

  biri: bir daĥı A. 
777

  ki: +A. 
778

  İşde: İşte B. 
779

  ikindi: ikindü B. 
780

  ki: -B. 
781

  eyitdi: -B. 
782

  Atuñ: -A. 
783

  Yūnus: Yunuz B.  
784

  „aleyhi‟s-selāmı: -B. 
785

  çāresiz: Bu kelime B‟de حادس şeklinde yazılmıştır.   
786

  şükrān: Bu kelime B‟de شك olarak yazılmıştır. 
787

  te„ālā: -A. 
788

  ü: -A.  
789

  Ve daĥı ikindi namāzınuñ aŝlı budur ki: +B. 
790

  İşde: İşte B. 
791

  Ģażret-i: -B. 
792

  İşde: İşte B. 
793

  farż olmasına: -B. 
794

  müstevlí: meşġūli A. 
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ki
795

 Šūr-ı Sínāya geldükde kendüye ve ķarındaşı Ģażret-i Hārūn „aleyhi‟s-selāma nübüvvet virüldük-

de ģüzni ref„
796

 oldı. Şükrān „alā-na„mā‟i‟llāhi te„ālā yatsu vaķti idi. Dört rek„at namāz ķıldı. Ģaķ 

te„ālā
797

 ķabūl [ü] maķbūl [A: 26b] eyledi. İşde
798

 ķoca ŝūfí bu ümmete farż oldı. Bunuñ naķli „İnāye-

de mesšūrdur. Ve daĥı vitir namāzınuñ sebebi budur ki Ģażret-i Resūl-i Ekrem ŝalla‟llāhu te„ālā 

„aleyhi ve sellem, Mi„rāca „azímet buyurduķlarında Ģażret-i Ebūbekri‟ŝ-ŝıddíķ raēıya‟llāhu te„ālā 

„anhu
799

 ricā itmiş
800

 ki: “Dergāh-ı „izzetde benüm içün bir rek„at namāz ķıl ve
801

 benüm içün maġfi-

ret šaleb eyle.” didükde Ģażret-i 
802

 Muģammed Muŝšafā ŝalla‟llāhu te„ālā „aleyhi ve sellem
803

 „arş 

üzerine ķadem baŝduķda kendü içün [B: 38b] bir rek„at namāz ķılup temām itdükde Ģażret-i Cebrā‟íl 

nidā idüp didi ki
804

: “Yā Resūla‟llāh Ģażret-i Ŝıddíķüñ
805

 vaŝiyyetini
806

 edā buyuruñ.” didükde 

Ģażret-i Resūl-i Ekrem ķıyām idüp bir rek„at daĥı Ģażret-i Ŝıddíķ içün ķılup temām itdükde selām 

virmezden evvel Cebrā‟íl „aleyhi‟s-selām tekrār nidā idüp didi ki: “Yā Muģammed Ĥallāķ-ı „ālem 

Rezzāķ
807

-ı cihān olan Mevlā-yı müte„āl celle [A: 27a] celālühü  Ģażretlerinüñ
 808

 fermānı oldur
809

 ki: 

“Resūlüm Aģmed
 810

 bir rek„at daĥı benüm içün
811

 ķılsun.” didükde Ģażret-i Resūl-i Ekrem ŝal-

la‟llāhu te„ālā „aleyhi ve sellem tekrār ķıyām idüp sūre-i fātiģayı oķuyup żamm-ı sūre ķoşup temām 

itdükde cehennem ehlinüñ aģvāli kendüye
812

 keşf olundı. Gördi ki anası ve babası „aźāba giriftār ol-

mışlar. Bu ģāli müşāhede itdükde anasına ve babasına
813

 merģameten ķalb
814

-i şeríflerine başķa ģālet 

vāķi„ olup mübārek ellerini hāll itdükde Ģażret-i Cebrā‟íl maģzūn olan vücūd-ı şeríflerine kevśer 

ŝaçup yine ķalb-i şeríflerini cem„
815

 idüp mübārek ellerini ķaldırup tekbír idüp yine mübārek elleri-

ni
816

 baġlayup ķunūd du„āsını oķuyup ba„dehü rükū„ idüp ve
817

 secde idüp ba„de‟l-ķu„ūd
818

 ve teşeh-

hüd ve ŝalavāt namāzın
819

 temām eyledi
820

. [B: 39a] İşde
821

 ķoca ŝūfí vitir namāzınuñ üç rek„at olma-

sına sebeb budur didiler. Ve daĥı vitir namāzınuñ
822

 ibtidā rek„atını
823

 biźźāt [A: 27b] kendü nefsi-çün 

                                                           
795

  ki: -B. 
796

  ref„: def„ A. 
797

  Ģaķ te„ālā: -B. 
798

  İşde: İşte B. 
799

  raēıya‟llāhu te„ālā „anhu: -B. 
800

  itmiş: itmişdi A. 
801

  ve: -B.  
802

  Ģażret-i: -B. 
803

  ŝalla‟llāhu te„ālā „aleyhi ve sellem: „aleyhi‟s-selām A. 
804

  didi ki: didükde B. 
805

  Ŝıddíķüñ: Ŝıddíķ-i yaķín B. 
806

  vaŝiyyetini: vaŝiyyeti B.  
807

  Rezzāķ: rızķ A. 
808

  Mevlā-yı müte„āl celle celālühü  Ģażretlerinüñ
: 
Mevlā-yı müte„ālin B. 

809
  oldur: öyledür B. 

810
  Resūlüm Aģmed: -B. 

811
  benüm içün: -B. 

812
  kendüye: -B. 

813
  anası ve babası „aźāba giriftār olmışlar. Bu ģāli müşāhede itdükde anasına ve babasına: -A. 

814
  ķalb: Bu kelime A‟da قبل şeklinde yazılmıştır.  

815  cem„: cemí„ A. 
816

  ķaldırup tekbír idüp yine mübārek ellerini: -B. 
817

  ve: -B. 
818

  ba„de‟l-ķu„ūd: ba„de‟l-ķu„ūn A. 
819

  namāzın: namāz B. 
820

  eyledi: itdi A. 
821

  İşde: İşte B. 
822

  namāzınuñ: namāzı B. 
823

  rek„atını: rek„atı B. 
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ķılduġından ötüri vitir namāzına sünnet didiler. İkinci rek„atı Ģażret-i Ebūbekrüñ
824

 vaŝiyyetine 

binā‟en ķılduġı-çün vitir namāzı vācib didiler. Üçünci rek„atı Allāh-ı źü‟l-celāl Ģażretlerinüñ 

fermānıyla ķılduġı-çün vitir namāzına farż didiler. Terk idenler „āŝí ve fāsıķ olup cehennem „aźābına 

lāyıķ olur 
825

. İşde
826

  ķoca ŝūfí bunuñ naķli Meŝābíģde
827

 mesšūrdur. Ve daĥı
828

 seferí ķılınmaġa se-

beb budur ki
829

 Ģażret-i Resūl „aleyhi‟s-selām ġazāda dört rek„at olan farżları ikişer ķıldılar. Ķaçan 

ehl-i sefer olanlar maĥūf ve muĥāšara olan maģallerde dört rek„atı
830

 ikişer ķıldılar. Ŝoñra naŝŝla
831

 

müśbitdür emn ü emān olan yirlerde ikişer
832

 ķılmaķ sünnet-ile müśbitdür. Ba„żılar didiler ki dört 

rek„atı seferí ķılmaķ
833

 ĥavf [u] ĥaşyetden
834

 degüldür. Ģaķ te„ālānuñ „āciz ķullarına „ašāsıdur. Ķabūli 

vācibdür. [A: 28a] İşde
835

 ķoca ŝūfí bunuñ naķli Tefsír-i Keşşāfda mesšūrdur ve
836

 Ebū‟l-Leyśde daĥı 

mesšūrdur. Ve daĥı ŝabāģ [B: 39b] namāzı ve aĥşām namāzı
837 ķaŝr olunmaduġına sebeb budur ki her 

iki rek„at bir namāzdur. Ŝabāģ namāzınuñ bir rek„atı ķaŝr olunsa namāzluķdan çıķar. Anuñ içün ķaŝr 

olunmadı. Ve daĥı aĥşām namāzı ve
838

 vitir namāzı ikişer rek„at ķılınup bir rek„atı niçün ķaŝr olun-

madı?
 839 Zírā bir rek„at namāz olmaz ki bir rek„atı ķaŝr olunsun

840
. Buna binā‟en bunlarda ķaŝra 

ruĥŝat
841

 yoķdur. Ve bunuñ naķli ķoca ŝūfí Hidāyede mesšūrdur. Ve daĥı iĥfā ile oķumaġa sebeb bu-

dur ki hicretden evvel Mekke-i Mükerremede beş vaķit namāzı cehr-ile oķurlardı. Velākin kāfirler 

cem„
842

 olup diñlerlerdi
843

. Ve hem taĥfífe
844

 ile
845

 istihzā iderlerdi. Ba„dehü bu
846

 āyet nāzil oldı ki: 

“Benüm Ģabíbüm Muģammed, Resūlüm Aģmed! Ba„de‟l-yevm kāfirler cem„
847

 olup [A: 28b] ihānet 

ve ģaķāret idecekleri vaķitlerde cehr-ile okuma.” diyü fermān eyledükde andan ŝoñra öyle namāzı ve 

ikindi namāzı cehr-ile oķumaġı
848

 terk idüp iĥfā ile oķudılar
849

. Ķıyāmete dek bu
850

 ikisinde iĥfā ile 

oķunur
851

. Ve
852

 aĥşām ve yatsu ve ŝabāģ namāzlarında cehr-ile oķunur. Zírā o vaķitlerde kāfirler 

                                                           
824

  Ebūbekrüñ: Bu kelime her iki nüshada da “Ebūbekrin” şeklinde yazılmıştır. 
825

  olup cehennem „aźābına lāyıķ: -B. 
826

  İşde: İşte B. 
827

  Meŝābíģ: Bu kelime her iki nüshada da son ünlüsü kısa olarak Meŝābiģ şeklinde yazılmıştır.   
828

  namāzuñ: +A. 
829

  budur ki: -B. 
830

  rek„atı: rek„at B. 
831

  naŝŝla: -A. 
832

  ikişer: -A. 
833

  ķılmaķ: Bu kelime her iki nüshada da “ķılmaġa” olarak yazılmıştır.   
834

  ĥaşyetden: Bu kelime her iki nüshada da yanlış olarak ح ile “ģaşyetden” şeklinde yazılmıştır. 
835

  İşde: İşte B. 
836

  ve: -B.  
837

  namāzı: -A. 
838

  ve: -A. 
839

  ikişer rek„at ķılınup bir rek„atı niçün ķaŝr olunmadı?: ikişer rek„atı niçün ķaŝr olunmadı? B. 
840

  diyesin: +A. 
841

  ruĥŝat: Bu kelime her iki nüshada da yanlış olarak ح ile “ruģŝat” şeklinde yazılmıştır. 
842  cem„: cemí„ A. 
843

  diñlerlerdi: gelirlerdi A. 
844

  taĥfífe: Bu kelime her iki nüshada da yanlış olarak ح ile “taģfífe” şeklinde yazılmıştır. 
845

  ile: ve B. 
846

  bu: -B. 
847  cem„: cemí„ A. 
848

  oķumaġı: oķumasını A. 
849

  oķudılar: oķurlar A. 
850

  bu: -A. 
851

  oķunur: oķur A. 
852

  Ve: -A. 
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kendü şeķāvetlerine meşġūldür
853

 [B: 40a] gelüp ihānet idemezler. Buna
854 binā‟en „alā-źālik bunlarda 

cehr-ile ba„de‟l-hicret Medíne-i Münevverede ķılındı. Anda eźā ve cefā ider
855

 yoġ-idi bunlarda cehr-

ile oķundı. Ķıyāmete dek cehr-ile oķunacaķ  maģallinde cehr-ile oķumaķ ve iĥfā maģallinde iĥfā-

ile
856

 oķumaķ vācibdür. İşde
857

 ķoca ŝūfí bunuñ naķli Kifāyede mesšūrdur. Ve daĥı namāza
858

 

Ķur‟āndan muķaddem Sübģāneke ile başlamaġa
859

 sebeb oldur ki „Abdu‟llāh İbn-i „Abbās
860

 rivāyet 

ider ki Allāhü „aţímü‟ş-şān celle celālühü ve „amme nevālühü  Ģażretleri [A: 29a] „arş-ı „aţími ĥalķ 

itdükden ŝoñra dört melek ĥalķ eyledi ki ķadd-i ķāmetleri ikişer biñ yüz yıllıķ miķdārı idi. Ellerinüñ, 

ayaķlarınuñ, dillerinüñ, ķanadlarınuñ „adedini ancaķ Mevlā-yı müte„āl bilür. Bunlara fermān eyledi 

ki
861

 „arşı getüreler. Bunlar daĥı „ale‟l-fevr bí-„adedleriyle
862

 „arş-ı „aţíme yapışup zūr
863

 eylediler. 

Šāķātleri šāķ olup dizleri üzerlerine çökdiler
864

. Ba„dehü ilhām-ı Ģaķ ile birisi: “Sübģāneke‟llāhümme 

ve biģamdike” ve biri daĥı: “Ve te„ālā ceddüke” ve daĥı: “Ve celle śenā‟üke
865

” ve biri daĥı
866

: “Ve lā 

ilāhe ġayrüke.” didi. Ba„dehü
867

 Ģaķ te„ālā bu tesbíģ ģürmetine bunlara
868

 ķuvvet virüp „arşı getürdi-

ler. [B: 40b] Ve
869

 „inda‟llāh muķarreb oldılar. İmdi
870

 namāza
871

 tesbíģle
872

 başlayuñ ki
873

 emānet
 874

 

yükini getürmege ķuvvet bulur
875

 ve rıżā-yı Raģmāna
876

 vāŝıl olmaġa sebeb
877

 olur. İşde
878

 ķoca ŝūfí 

Sübģāneke ile başlamaķda sırr-ı ģikmet budur. Ķıyāmete dek sünnetdür. Bunuñ naķli Ģaķāyıķda [A: 

29b] mesšūrdur. Ve daĥı her rek„atda rükū„ bir secde iki
879

 olmasına şāri„üñ fi„l-i şerífi delíl-i 

vāżīģdur. Velākin rükū„uñ bir olduġına iki secde iki şāhid gibidür. Ve ba„żılar didiler ki: “Ģaķ te„ālā 

şeyšāna bir secde eyle emr eyledi
880

 çünki secde itmedi. Aña raġmen secde iki oldı.” Ve ba„żılar didi-

ler ki
881

: “Secdenüñ biri insān šopraķdan yaradılduġına işāretdür. Ve biri daĥı „āķıbet gine šopraķ ol-

masına işāretdür ve her rek„atda rükū„ bir secde iki olmasında
882

 sırr-ı ģikmet budur.” İşde
883

 ķoca 

                                                           
853

  meşġūldür: meşġūldürler A. 
854

  Buna: Oña A. 
855

  ider: ide B. 
856

  oķunacaķ  maģallinde cehr-ile oķumaķ ve iĥfā maģallinde iĥfā-ile: oķunur maģallde ve iĥfā maģallinde B. 
857

  İşde: İşte B. 
858

  namāza: namāzda A. 
859

  başlamaġa: başlamaķ B. 
860

  „Abbās: „Abbāsdan B. 
861

  eyledi ki: eyledügi B. 
862

  bí-„adedleriyle: bi-„adedleriyle A; ba„dehü eller ile bile B. 
863

  zūr: Bu kelime her iki nüshada da ظور olarak yazılmıştır.  
864

  çökdiler: Bu kelime B‟de كوكديلر şeklinde yazılmıştır.  
865

  ve daĥı: “Ve celle śenā‟üke”: -A. 
866

  daĥı: -B. 
867

  Ba„dehü: Bu kelime B nüshasında iki kere yazılmıştır. 
868

  bunlara: -A.  
869

  Ve: Bu kelime B‟de 40a‟nın sonunda da yazılmıştır. 
870

  İmdi: Ve daĥı A. 
871

  namāza: namāz B. 
872

  namāza tesbíģle: tesbíģle namāza A. 
873

  daĥı: +B. 
874

  emānet: imāmet A. 
875

  bulur: bulunur A. 
876

  Raģmāna: Raģmānda B. 
877

  olmaġa sebeb: -B. 
878

  İşde: İşte B. 
879

  rükū„ bir secde iki: bir rükū„ ve secde iki A. 
880

  eyledi: olundı B. 
881

  ki: -B. 
882

  olmasında: olmasına A. 
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ŝūfí bunuñ naķli Şerģ-i Dürerde mesšūrdur. Ve daĥı ķa„idelerde e‟t-taģiyyāt oķumanuñ sırr-ı ģikmeti 

budur ki sulšān-ı enbiyā Resūl-i kibriyā Muģammed Muŝšafā „aleyhi‟ŝ-ŝalātü ve‟s-selām
884

 [B: 41a] 

Mi„rāc gicesi vuŝlat „ālemini müşāhede itdükde deryā-yı iştiķāķ cūşa gelüp Mevlāsına iţhār-ı 

„ubūdiyyet içün: “E‟t-taģiyyātü li‟llāhi ve‟ŝ-ŝalavātü ve‟š-šayyibāt” [A: 30a] didiler. Ba„dehü yirler ve 

gökler „arşí ve kürsí ve levģ ü ķalem muķarrebínüñ
885

 „ālemi māddesin yoķdan var iden Allāhü źü‟l-

celāl, Ģabíbinüñ Mi„rācını teberrüken: “E‟s-selāmü „aleyke eyyühe‟n-nebiyyü ve raģmetü‟llāhi ve be-

rakātühü” buyurdılar. Ba„dehü Faĥr-i „ālem ŝalla‟llāhu te„ālā „aleyhi ve sellem ümmet-i merģūmesi-

ne
886

 merģameten kendü źāt-ı pākine maĥŝūŝ olan lušf u kereminden ümmeti daĥı ģiŝŝemend olsun 

içün “E‟s-selāmü „aleynā ve „alā „ibādi‟llāhi‟ŝ-ŝāliģín” didiler. Ba„dehü Ģażret-i Cebrā‟íl „aleyhi‟s-

selām: “Eşhedü enlā ilāhe illa‟llāh ve eşhedü enne Muģammeden „abdühü ve rasūlühü” didi. Ve
887

 

cümle anda olanlar
888

 bile didiler. İşde
889

 ķoca ŝūfí e‟t-taģiyyāt namāzuñ ķa„idelerinde oķumaķ 

vācibdür. Bunuñ naķli Envār-ı „Uşşāķda
890

 mesšūrdur. Ve daĥı taģiyyātuñ fażíletinden su‟āl iderseñ 

diñle beni ķoca ŝūfí! Ģaķ [A: 30b] te„ālā cennetde
891

 şecere-i müntehā dirler bir aġaç yaratdı. Adına 

taģiyyāt dirler. Ol şecerüñ [B: 41b] üzerinde
892

 bir ķuş yaratdı. Adına ŝalavāt dirler. Ol şecerüñ dibin-

de bir „ayn
893

 yaratdı. Adına šayyibāt dirler. Ķaçan bir ķul namāzuñ ķa„idelerinde e‟t-taģiyyāt
894

 

du„āsın oķusa ol ķuş ol „ayna šalar, çıķar, silkinür. Her ne ķadar šamlar
895

 her ķašresinden bir melek 

yaradılup ķıyāmete dek taģiyyāt oķuyana du„ā  iderler ve
896

 maġfiret šaleb iderler. Bunuñ naķli işde
897

 

ķoca ŝūfí
898

 Kimyā-yı Sa„ādetde mesšūrdur. Taģiyyātuñ fażíleti budur. Ve
899

 bu taģiyyāta teşehhüd 

daĥı dirler āĥirinde olduġı-çün. Ve daĥı taģiyyātdan ŝoñra ŝalavāt-ı şeríf[e] oķumaġa sebeb oldur ki 

Ģażret-i Enes raēıya‟llāhu „anhu rivāyetince Seyyídü‟s-sādāt Muģammedenü‟l-Muŝšafā ŝalla‟llāhu 

te„ālā „aleyhi ve sellem
900

 sa„ādet-ile buyurdılar ki: “Aŝģābum [A: 31a] ümmetüm! Du„āñuzda baña 

ŝalavāt idüñ ki du„āñuz ķabūl ol[a]
901

 eger baña ŝalavāt itmezseñüz du„āñuz ķabūl olmaz. Zírā 

du„ānuñ ķabūl olması ŝalavāt-ı şerífe mevķūfdur. Eger baña ŝalavāt-ı şerífe getürmezseñüz 

du„āñuz
902

 redd olunur. Zírā eski „ayb
903

 ŝāģibine „avdet ider.” İşde
904

 ķoca ŝūfí ŝalavātuñ [B: 42a] 

ģaķķında olan rivāyet budur. Bunuñ naķli Şerģ-i Feżā‟ilde
905

 mesšūrdur. Ve daĥı Ravżada rivāyet 

                                                                                                                                                                            
883

  İşde: İşte B. 
884

  Muģammed Muŝšafā „aleyhi‟ŝ-ŝalātü ve‟s-selām: Muģammed „aleyhi‟s-selām A. 
885

  muķarrebínüñ: mu„arrínüñ B. 
886

  merģūmesine: merģūmına A. 
887

  Ve: -B. 
888

  cümle anda olanlar: cümle B. 
889

  İşde: İşte B. 
890

  Envār-ı „Uşşāķ: Bu eser, her iki nüshada da Endā‟-i „Uşşāķ olarak geçmiştir.  
891

  cennetde: cennete B. 
892

  üzerinde: üzerine B. 
893

  „ayn: “Kaynak, pınar” anlamına gelen bu kelime, her iki nüshada da عينه şeklinde yazılmıştır. 
894

  e‟t-taģiyyāt: taģiyyāt A. 
895

  šamlar: šamlarsa A. 
896

  iderler ve: ide B. 
897

  işde: -A; işte B. 
898

  ŝūfí: -B. 
899

  Ve: -B. 
900

  ŝalla‟llāhu te„ālā „aleyhi ve sellem: „aleyhi‟s-selām A. 
901

  ol[a]: -A. 
902

  du„āñuz: du„ā B. 
903

  „ayb: „āyıb A.  
904

  İşde: İşte B. 
905

  Şerģ-i Feżā‟ilde: Feżā‟ilde B. 
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olunmış ki her ne zamānda ve mekānda
906

 ism-i Muģammed añulsa ŝalavāt getürmek vācibdür. Naŝŝ-ı 

ķāšı„ ile müśbitdür. Çünki namāzuñ ķa„idelerinde taģiyyāt ŝoñında şehādet içinde ism-i pāki źikr olu-

nur. Anuñ içün taģiyyātdan ŝoñra
907

 ŝalavāt-ı şerífe oķunur. Ba„de‟t-taģiyyāt [ŝalavāt-ı] şeríf[e] 

oķumaķ ķıyāmete dek sünnetdür. [A: 31b] İşde
908

 ķoca ŝūfí eyledügüñ su‟āllerüñ
909

 cevābı budur.” 

didükde ŝūfí daĥı Sa„íd Monlāyı taģsín eyledi.  

İbn-i Mes‟ūd Ģażretlerinüñ bidāyet ķırā‟at eyledü[gi] ŝalavāt-ı şeríf[e] budur: 

Allāhümme ŝalli „alā Muģammedin ve „alā  āli Muģammed. İlā  āĥirihi.  

Temmet. 

Fí-vaķti‟l-„işā‟ yevm-i salı gicesi sene 1173.
910

  

 

SONUÇ 

16. yüzyıl simalarından biri olan Saʻdî Efendi‟nin 994/1585-86‟da te‟lif ettiği Namaz Risalesi 

abdest, namaz ve bunlarla ilgili ibadetler hakkında kaside nazım şekliyle yazılmış manzum bir eserdir. 

Saʻdî Efendi‟nin manzumesi, klasik Türk edebiyatında mensur olarak da işlenmiştir. Eserin daha ge-

niş halk kitlelerine ulaşması için nazmın yanı sıra nesir diliyle de ifade edildiğini düşünmek yerinde 

olur. Akılda kalması, daha çabuk öğretilmesi gibi sebeplerle aslı manzum olarak kaleme alınmış olan 

bu eser, çokça okunması hatta ezberlenmesi sonucunda daha sonraki zamanlarda adı bilinmeyen kişi 

veya kişilerce nesir diline aktarılmıştır. Böylelikle Saʻdî Efendi‟nin kaside nazım şekliyle yazmış ol-

duğu eseri esas alarak aynı muhtevayı mensur olarak işleyen yazma eserler ortaya çıkmıştır. Saʻdî 

Efendi‟nin Namaz Risalesi‟nin tespit edilebilen yirmi mensur nüshası mevcuttur. Eserin manzum nüs-

halarının yanı sıra çok sayıda mensur nüshasının olması, klasik Türk edebiyatında bu tarz dinî konula-

rın her iki şekilde de ele alındığının bir göstergesidir. Manzum ve mensur nüshaların değerlendirilme-

si sonucunda şair ve müellif olarak kaynakların zikrettikleri Saʻdî ve Molla Saʻîd‟in aynı kişi olduğu 

kanaatine varılmıştır. Esasen Saʻdî ve Saʻîd isimleri aynı harflerden müteşekkildir. Manzum nüshalar-

da yer verilen Saʻdî isminin şairin mahlası olması muhtemeldir. Eserde, bir sufinin ibadetlerle ilgili 

sorduğu sorulara Molla Saʻîd adında bir medrese talebesinin verdiği cevaplar işlenir. Sorular genel an-

lamda abdest, teyemmüm ve namaz hakkındadır ve bu ibadetlerin ifası sırasında gerçekleştirilen amel-

lerin hikmetini anlamaya yöneliktir. Sorular ve sorulara verilen cevaplar; ibadetlerin hikmetini, başka 

bir deyişle ilk olay anlamında ibadetlerin mitolojik kökenini araştırması bakımından önemlidir. Molla 

Saʻîd‟in Namaz Risalesi, İslam dinini geniş halk kitlelerine öğretmek amacıyla sade bir nesir diliyle 

kaleme alınmıştır. Öğretme gayesi, oldukça sade bir dil eserin belli başlı özellikleri arasındadır. Eser-

de sufi ve Molla Saʻîd‟in olayın iki kahramanı olarak ele alınması, ayrıca zaman ve mekân ögelerine 

yer verilmesi esere hikâye havası katmıştır. Bu, Namaz Risalesi‟nin manzum nüshalarından ayrılan bir 

özelliği olarak dikkat çeker. 
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MECNÛN‟UN DÜNYEVÎ AġKTAN ĠLAHÎ AġKA FUZÛLÎ‟NĠN 

ANLATIMIYLA YOLCULUĞU 
Gülden Sarı Kanlıay

911
 

 

1. GiriĢ 

Divan şiiri kalıpları içerisinde yazılmış olan şiirler geleneksel dairenin dışına çıkmazlar. Şairler, 

sıkı sıkıya bağlı oldukları kaynaklardan hareketle eserler meydana getirirken toplumsal kültür, değer-

ler sistemi, hayat ve insana bakış gibi birtakım estetik ölçütleri de aktarırlar. Şiirin yegâne yapıtaşı 

olan kelimeler dizgesi, tahlil sırasında ait olduğu mısralardan ayrı düşünülmemelidir. “Eski şiirimizde 

yer alan her kelimenin, her kavramın bu bütünlük içerisinde işgal ettiği bir anlam alanı vardır ve bu 

kavramlar ait oldukları semantik alanı dışına, yani anlam dairelerinin haricine çekildiklerinde canlılık-

larını, fonksiyonelliklerini ve orijinalitelerini kaybederler. Bu kelime ve kavramların içerisinde geçtik-

leri metinlerin anlam bütünlüklerinden koparılmadan tek tek ele alınarak anlaşılmaya çalışılması, işgal 

ettikleri anlam dairelerinin sınırlarının tesbiti; bir yandan edebiyat denen zihnî faaliyetin hayat içeri-

sindeki işlevinin tayini, bir yandan da edebiyatta, özellikle şiirde orijinalitenin ortaya konulması ba-

kımlarından benzersiz ipuçları verecektir.” (Doğan, 1996: 47). Bu açıdan bakıldığında görülecektir ki 

divanlar ve diğer edebi ürünler, kendi anlam bütünlükleri içerisinde tahlil edildikleri zaman şairlerin 

ortaya koydukları orijinal fikir, hissiyat vb. anlam alanlarının kapısı aralanacaktır. 

Fuzûlî de edebiyat vadisinde hem şair hem de fikir adamı olma özelliği ile edebî eserlerinde bu 

düşüncelerini sergilemiştir. Kaynaklar Türkçe Dîvân‟ını Fuzûlî‟nin sanat gücünü gösteren, şairin ha-

yattayken ün kazanmasına vesile olan eseri olarak gösterir. Türkçe eserlerinde ise Azerîceyi estetize 

ederek kullanmasını bilmiştir (Şentürk ve Kartal, 2015: 183); (Mengi, 2017: 155). Fuzûlî, “İlâhî aşkın 

en ince sırlarını, beşerî aşkı terennüm eder göründüğü şiirleri arasına ustaca yerleştirerek klâsik ede-

biyatın en güzel eserlerini vermiştir.” (Şentürk ve Kartal, 2004: 246). Şiirlerinde ilâhî aşkı terennüm 

eden Fuzûlî, vuslat istemez. Çünkü en büyük âşık en fazla acıya tahammül edendir. Meşhur beytinde 

Fuzûlî bu düşüncelerini yazmıştır. 

“Aşk derdiyle hôşem el çek ilâcumdan tabîb 

Kılma dermân kim helâküm zehri dermânundadur” (Tarlan, 1998: 244). 

 

Doktor “tabîb”, madden hasta olanları iyileştirecektir. Oysa ki Fuzûlî‟nin hastalığı olan „aşk has-

talığı‟ manevîdir. Bu nedenle tedavisi mümkün değildir. Aşığın “aşkı tedâvî edilince âşık manen 

ölür.” (Tarlan, 1998: 244). 

Bir başka beyitte şair kendisinin en büyük âşık olduğunu söyler: 

“Bende Mecnûndan füzûn âşıklık isti‟dadı var 

Âşık-ı sâdık menem Mecnunun ancak adı var” (Parlatır, 2012: 228). 

 

Fuzûlî kendisini Mecnûnla mukayese ederek ondaki aşktan daha büyük bir aşk beslediğini, bu 

nedenle en büyük âşığın da yine kendisi olduğunu anlatıyor. “Âşık-ı sâdık, aynı zamanda hakikî, ya-

şamış âşık, Mecnûn gibi efsâne âşıkı değil demektir.” (Tarlan 1998: 275). En büyük âşığın “sâdık” 

olması gerektiği bilgisini veren Fuzûlî, kendisini bu yolda en sadık yani gerçek, hakiki âşık ilân eder.  

Maddî âlemde mevcudatı değil misalleri bulunan bu sevgiliye kavuşmak kolay değildir. Âşığın 

geçmesi gereken uzun çile yolculuğu gönle aşkın dolmasıyla başlar. Bu fizikî bir yolculuk değildir. 
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Sırlar, gizlerle dolu bu yolu aydınlatacak olan temizlenmiş kalbin aynasıdır. Maddî âlemden soyutla-

nan âşık bu yolda gelecek her şeye rıza göstermelidir. Çünkü hakikî âşık en fazla acıyı çekendir. 

Fuzûlî, “aşk”ın yanında “gam”, “derd”, “belâ” gibi kelimeleri şiirin merkezine yerleştirerek so-

yut kavramları yine soyut kavramlarla anlatma yoluna gider. Bu kavramlar “bazen gerçek anlamların-

da kullanılmış, bazen de tasavvuf düşüncesinin genel temayülü içerisinde şiirlerde yer almıştır.” (Kar-

tal, 2009: 17). Nitekim aşk yolunda ilerleyebilmek için bu sıkıntıları çekmesi ve bu yolda karşılaşaca-

ğı tüm zahmete katlanması gerekmektedir.  

 

2. Fuzûlî‟nin aĢk ve âĢık anlayıĢı 

 Von Jan Rypka, Leylâ ve Mecnûn‟un başlangıcının “Bâbil‟e uzandığını, Leylâ ve Mecnûn 

hikâyesi ya da ona benzer bir hikâyenin Bâbil kaynaklarında geçtiğini söylerken (Von Jan Rypka, 

1975: 333) Prof. Dr. Haluk İpekten Asur kralı Asurbanipal (M.Ö.VI.Yy.)‟in kitaplığındaki çiviyazlı 

tuğla tabletlerde bu hikâyeye rastlandığını belirtir.” (Zavotçu, 2013: 449-450). 

Arap Edebiyatında ilk örnekleri hicri I. Yüzyılda verilen ve Türk-Fars edebiyatlarında örnekleri-

ni gördüğümüz Leylâ vü Mecnûn mesnevîlerinin en güzel örneklerinden biri XVI. Yüzyıl‟da Fuzûlî 

tarafından verilir.  

Fuzûlî, Leylâ vü Mecnûn‟da “ “mecaz yolu” olarak nitelendirdiği edebiyat vasıtasıyla ilâhî haki-

katleri ve sırları açıklamak istemiş, “Leylâ” ismi altında “Allah‟ın sıfatlarını”, “Mecnûn” kimliği ile 

de “Allah‟ı arayan ve ona ulaşma yolunda meşakkatlere katlanan insanı” ifade etmeyi amaçlamıştır.” 

(Şentürk ve Kartal, 2004: 247). Leylâ‟nın ismi „leyl‟ kelimesinden gelir. “Leyl”; karanlık, gece de-

mektir. Mecnûn ise „cünûn‟ yani deli, aşk çılgını anlamlarına gelir. (Parlatır, 2009: 971, 1033). Delile-

rin gece vakti çılgınlıklarının arttığını burada hatırlamakta fayda vardır.  

Fuzûlî dîbâcesinin mensur kısmında “Leylâ‟nın hakikat sırrının; Mecnûn‟un da insan ruhunun 

sembolü olarak kullanıldığı açıkça görülmektedir. Bu da gösteriyor ki, şâir, Mecnûn ve Leylâ adında-

ki iki âşık arasında geçen bu dramatik aşk, ayrılık, ıstırap ve çile ile dolu maceranın, tasavvuftaki asıl 

vatandan (vahdet) kopuşu ve gurbete (kesret âlemi) düşüşü (seyr-i nüzûl) ve bu andan itibaren, ayrı 

düşülen varlığa (Allah‟a) ulaşma (fenâfillah) yolunda (seyr-i urûc) duyulan iştiyak ve hasreti (aşk-ı 

hakikî), bu uğurda verilen nefsî mücadeleyi ve çekilen sıkıntıları “devir nazariyesi” minvalinde başa-

rılı bir şekilde vermiştir.” (Doğan, 2008: 15-16). 

 Mesnevînin konusu kısaca şöyledir: Zengin bir Arap emirinin yıllar sonra olan oğlu Kays ile sı-

nıf arkadaşı olan Leylâ birbirine âşık olurlar. Annesi bu aşkı öğrenince Leylâ‟yı okuldan alır. Kays, 

“Sevgilisini göremeyince üzüntüyle aklı başından gider ve sahrâlara düşer. Bir müddet sonra da 

Mecnûn (deli) diye anılmağa başlar. Kays‟ın babası oğlunun derdini öğrenince Leylâ‟yı ailesinden is-

tese de Kays mecnûn olduğu için kızı vermezler. Bunun üzerine babası, iyileşmesi için onu Kâbe‟ye 

duâ etmeye götürür. Çünkü orada Allahü Teâlâ‟ya edilen dualar kabul olur. Fakat Kays, derdinin ço-

ğalması ve aşkının artması için duâda bulunur.” (Pala, 1999: 255). Bu duası Allahü Teâlâ'nın katında 

kabul olur ve aşkı daha da alevlenen Mecnûn, bütün vaktini çölde geçirmeye başlar. 

Babası, sevdasından vazgeçmesi için Kâ‟be‟ye götürdüğünde Mecnûn‟un söylemiş olduğu; 

“Ben, gıdamı aşktan alıyorum. Aşkım ölürse, ben de ölürüm. Benim hamurum aşkla yoğrulmuştur.” 

(Tarlan, 1985: 74) sözlerinde aşk ve âşığın vasıfları gizlidir. Buna göre âşığı yaşatacak olan da öldü-

recek olan da aşktır.  

Fuzûlî‟nin Leylâ vü Mecnûn (Doğan, 2008: 74) mesnevîsinin “Bu Gazel Mecnûn dilindendür” 

faslında yer alan gazelde Mecnûn‟un kendisini Leylâ‟dan vazgeçirmek isteyen babasına çok kızarak, 

içindeki aşkın daha da büyütmesi için ettiği dua bulunur: 

“Yâ Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ meni 

Bir dem belâ-yı aşkdan etme cüdâ meni” (Doğan, 2008: 216). 

 

Gazelin birinci beytinde Mecnûn: Ey Tanrım beni aşk belasıyla yakın kıl. Beni bir an bile aşkın 

belasından ayırma diye dua etmeye başlar. Bela olan bu aşktan kendini kurtaramayan âşık, basit ve 
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çekici bir aşktan sıyrılarak plâtonik bir zevk ve bağlılık duymaya başlar. “Maddî ve manevî aşk söz-

konusu olduğunda ağırlık, manevî aşka yönelir.” (Pala, 2017: 39). 

Mecnûn Ka‟be‟yi ilk gördüğünde “Ya Râb belâ-yı aşk ile kıl âşinâ meni” diye dua etmeye başlar. 

Bir an olsun bile beni aşk belasından ayrı düşürme diye dua etmektedir. O, artık “Allah (c.c.)‟a duy-

duğu şiddetli sevgisinden dolayı, akıl nûru yanan ve toplumsal davranışlarında birtakım farklılaşmalar 

olan Hakk âşığıdır.” (Cebecioğlu, 2009: 420). 

“Fuzûlî, dünyadaki her güzelliğin sadece İlahî güzelliğin bir yansıması olduğunu ve bir başkasını 

seven bir kişinin gerçekte onda bulunan İlahî güzellik unsurunu sevdiğini savunan sūfī doktrinine 

inanmaktadır. Bu nedenle Fuzûlî, bazen şiirlerini bir âşığa atfetmektedir; fakat genellikle onun iştiya-

kının asıl muhatabı Tanrı‟nın kendisidir.” (Birnbaum, 1999: 220). 

Bu beyitte mutasavvıf bir şair olan Fuzûlî'nin aşk belasından kastı Allah aşkından başkası değil-

dir. Tasavvufa göre tek gerçek aşk vardır; Allah aşkı. Bu aşk-ı hakikî, aşk-ı ilâhîdir, oysa insana duyu-

lan aşk beşerî aşktır ve hakiki değildir. Esas olan beşerî değil ilâhî aşktır. İnsan dünyaya aşk-ı ilâhîyi 

aramaya gelmiştir ve hayatın mutlak gayesi de budur. İşte bu beyitte de Fuzûlî Allah'a kendisini önce 

gerçek aşkla tanıştırması, sonra da bir an olsun bu aşktan kendisini ayırmaması için dua eder. 

Beyitte geçen “belâ” kelimesi aynı zamanda Arapçada gam, keder manasına gelmektedir. Bu 

açıdan beyte baktığımız zaman aynı zamanda aşkın belasının yanında aşkın getirdiği gam ve kederden 

de bahsetmek mümkündür. 

Beyitte şair Mecnûn‟un dilinden Tanrı‟ya dua eder ve onun aşkına yakın olmayı istediğini dile 

getiriyor. O, Tanrıya yakın olmak, onun aşkıyla yanıp tutuşmak istemektedir. Dua ederken “bir dem” 

bile yani bir an, bir nefes kadar olsun uzaklaşmak istemediğini; kalbindeki aşkın devam etmesi dilen-

mektedir. Çünkü Mecnûn bu aşk acısını çekmekten memnundur ve bir an bile ondan uzaklaşmak is-

tememektedir. Burada kesretten vahdete doğru geçiş isteği söz konusudur. Şair kesretten yani çokluk-

tan vahdete ermeyi istemektedir. Bu geçiş sırasında şair Allah‟a kavuşma isteği ile yanıp tutuşacaktır, 

âşık bu duruma rıza gösterir, bu yolda aşk ateşini bir an olsun eksiksiz hissetmek istemektedir. Her an, 

her nefes alışında bu ilahi aşkı hissetmek şaire mutluluk vermektedir. 

Kabz daralma, bast “yayma, serme açma, Allah‟ın lütfunun ulaşması” (Parlatır, 2009:160)‟dır. 

“Kabz [daralma] ve bast [genişleme] mârifet ehline göre iki şerefli haldir.” (Cebecioğlu, 2006: 506). 

Nefes alıp verme eyleminde nefes alma genişleme, verme işleminde daralma yaşanır. Nefes alıp ve-

rirken insan Allah‟a yakın olur ve uzaklaşır. İşte şair de nefes alıp verirken Allah‟a yaklaşmak istedi-

ğini vurgulamaktadır.  

Fuzûlî, gazelin ikinci beytinde aynı temenniyi sürdürür: 

“Az eyleme inâyetüni ehl-i derdden 

Ya„ni ki çoh belâlara kıl mübtelâ meni” (Doğan, 2008: 216). 

  

Hakiki âşığın en önemli vasfı gam ve keder düşkünü olmasıdır. Dert sahibinden lütfunu, ihsanını 

azaltma, yani beni çok gamlara, kederlere tutkun, düşkün kıl ifadeleri ile şair bu durumdan kurtulmak 

istemediğini anlatır. Âşığın bu vasıflara ”mübtelâ” olması, daimi surette bu eziyetlere katlanması, dert 

sahibi olması gerekmektedir. “Az eyleme inâyetini ehli derdden çok belâlara kıl mübtelâ beni” ve 

“beni çok fazla belaya mübtelâ et” diyerek Fuzûlî sevgiliden, dert ehlinden iyiliğini eksik etmemesini, 

acısını azaltmamasını istemektedir. Burada Fuzûlî dert ehli olduğundan bahseder, âşık olan kişi dertli 

olur ve bu derdi yaşamaktan memnuniyet duyar. Bu dertlerden şikâyetçi olmaz; tersine dert çekmeye 

devam etmek ister. Çünkü derdin olması devasının da derdi verenden geleceğine işarettir. Burada akla 

gelebilecek ilk örnek zehir ve panzehirdir. Zehri tedavi edecek olan panzehirdir. Hasta eden/ zehirle-

yen şey aynı zamanda iyileştirecek panzehirdir. Panzehir, zehrin kendisinden imal edilir. 

 Beyitte kulun Allahtan ilgisini, lütfunu kesmemesine dair temenniler de yer alır, ondan isteği bu 

lütfunu kesmeyerek kendisine daha da fazla gam keder vermesidir. “Allahın inâyeti kulu için bir lütuf-

tur ve ona dua ederek bu lütfunu eksik etmemesini, daha fazla dert, bela vermesini istemektedir. 

İnâyet, Cenâb-ı Hakk‟ın kulunu yardım ederek korumasıdır.” (Cebecioğlu, 2009: 312). 
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Gerçek aşk, ilâhî aşktır ve kalbinde bu aşkı taşıyan kişi gerçek âşıktır. Herkes bu aşkı taşımaya 

hazır değildir ancak gerçek âşık bu aşkı taşıyabilir. 

Aşk, peşinde belayı getirir: 

“Oldukça men götürme belâdan irâdetüm 

Men isterem belânı çü ister belâ meni” (Doğan, 2008: 216). 

  

Beyitte „Ben oldukça beladan isteğimi eksik etme, ben belayı isterim çünkü bela beni ister‟ diyen 

şair, yeryüzünde yaşarken belanın kendisinden eksilmemesini diler. “ister belâ meni” ifadeleriyle esas 

belanın onu istediğini anlatır. Özetle Fuzûlî bela kendisini istediği için kendisinin de belayı istediğini 

belirtmektedir. Şair dünya üzerinde var oldukça bela çekmek istemektedir. “Belâ”, gam ve kederle eş 

anlamlıdır. Fuzûlî, gamın kendisini istediğini kendisinin de gam çekmek istediğini bu yolla anlatmak-

tadır. “Belâ” kelimesini iki anlamıyla ele almak doğru olacaktır. Yani gam şairi, şair de gamı sever 

ama bu beyitte yine şikayet etmez, hatta Allah'tan bunun devamını diler. Yine diğer beyitlerde olduğu 

gibi gönlünde İlahî aşkı taşıyan kişinin bu aşkın verdiği beladan memnun olduğu ve bu belanın deva-

mını istediği dile getirilmektedir. Burada belânın da kendisini istemesi durumu sürekli bu belayı çe-

ken kişinin belaya âşina olması durumunu çağrıştırmaktadır. 

Gazelin dördüncü beytinde: 

“Temkînümi belâ-yı mahabbetde kılma süst 

Tâ dûst ta„n edüp demeye bî-vefâ meni” (Doğan, 2008: 216). 

 

“Muhabbet belasında ağırbaşlılığımı bozma, dost beni ayıplayıp vefasız demesin” ifadeleri ile 

şair, kısaca „aşk belâsına ağırbaşlılıkla katlanışımı bozma; sonra dostum beni ayıplayıp, bana vefasız 

demesin‟ demektedir. Burada verilen anlama göre hakiki âşık, aşk belasını ağır başlılıkla karşılar. Ve-

falı olmak budur. Beyitte geçen „dostar‟dan kasıt ise âşıklardır. Dosttan beklenilen vefa göstermesidir.  

“Getdükçe hüsnin eyle ziyâde nigârumun 

Geldükçe derdine beter et mübtelâ meni” (Doğan, 2008: 216). 

  

Beyti günümüz Türkçesiyle şu şekilde ifade edebiliriz: Sevgilimin güzelliğini gittikçe daha da ar-

tır, geldikçe beni onun derdine daha beter tutkun yap.  

Bu beyitte de sevgilinin güzelliği arttıkça Fuzûlî aşk belasına daha çok müptela olmak ister, zira 

onu yaşatan artık aşktan başka bir şey değildir. O sevgilisini sevdiği için, sevgilisinin güzelliği de 

günden güne artar. Yani sevgiliyi güzel yapan Fuzûlî'nin ona duyduğu büyük aşktır. Sevgiliye mübte-

lâ olan âşık, bu tutkusundan vazgeçme niyetinde değildir. Zaten mübtelâ olan kişilerin bağımlılığını 

bırakması güçtür. 

Beyitte git- ve gel- fiilleri arasında bağlantı kurulduğu görülmektedir. Git- fiili genellikle uzak-

laşmak, araya mesafe koymak manasında kullanılırken bu beyitte daha da artırmak anlamında kulla-

nılmıştır. Hem git- hem de gel- olumlu anlamda kullanılan fiillerdir. Sevgili güzelleştikçe aşığın derdi 

de artacaktır. Bu durum aşığın kendisi tarafından arzu edildiğinden, onun isteği olduğundan dolayı bu 

durumdan memnun olduğunu söyleyebiliriz. 

„Git-‟ ve „gel-‟ hareketleri merkezden uzak olma ve yakınlaşmayı çağrıştırmaktadır. “Dikey ek-

sen “Göğün İradesi”nin tezahürünün metafizik yerini temsil eder ve her yatay planın, yani bu tezahürü 

oluşturan dengenin ya da, başka bir deyişle, mütekabil varlık halinin tüm oluşturucu öğelerinin tam 

uyumunun tahakkuk ettiği noktadan geçer.” (Guénon, 2001: 125). Dikey eksende uzaklaşmak ve ya-

kınlaşmak sürekli devinim olan bir harekettir. Bir taraf gittikçe diğer taraf gelecektir. Bu hareket dü-

zenli ve birbirine dengeli olarak akmaktadır. Bu durum nefes alıp verirken göğüs kafesimizin sıkışıp 

gevşemesine benzer. Kabz ve bast, yakınlık ve uzaklıktır. Kabz, bir tasavvuf terimi olarak bast ile bir-

likte kullanılır. “Kabz ve bast, korku ve ümit (havf-recâ) hallerinin üstünde, neşe ve endişe (üns-

heybet) hallerinin altında iki manevî haldir. Aklına ve gönlüne bir şey gelmez. Kabz ve bast âriflere 
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mahsus bir haldir. Kabzın sebebi, sâlikin kalbine sitem yollu bir tecellinin gelmesi ve edeplendirildi-

ğine ilişkin bir işaret almasıdır.” (Karaman ve diğerleri, 2006: 353). 

Gittikten yani yaklaştıktan sonra dönmek geliş olarak nitelendirilir ve bu gelme eylemi sırasında 

şair ondan ayrılma duygusu yaşar. İşte bu ayrılma duygusu onda tekrar dönme isteği, ona yeniden 

yaklaşma durumunu beraberinde getirir. Bu nedenle şair geldikçe ona daha da fazla bağlanma, tutkun 

olma isteğini dile getirdiği düşünülebilir. “Gel”me fiili bu dünyaya inme; gitmek de bu dünyayı terk 

etmek olarak düşünülebilir. Gelmek “derd”i artıracaktır. Bu dünyada hakiki sevgilisinden ayrı olan 

âşıklar bu derdi veren sevgili olduğu için tüm eziyetleri çekmeye rıza gösterir. 

“Men handan ü mülâzemet-i i„tibâr ü câh 

Kıl kâbil-i sa„âdet-i fakr u fenâ meni” (Doğan, 2008: 216). 

 

 „Ben nerede, yüksek makam ve büyüklüğe itibar etmek nerde, beni varlıktan kurtarıp mutluluğa 

kabul et.‟ şeklinde günümüz Türkçesi ile ifade edebileceğimiz beyitte şair; yüksek makama, mertebe-

lere önem vermediğini yani dünya malını önemsemediğini anlatmaktadır. Onun önemsediği varlık 

âlemi ve güzellikleri değildir. O bunlardan uzaklaşıp yokluk âlemine geçmek istemektedir. Hakiki, 

kalıcı olanın misal âlemi olmadığını bilen şair yokluk âlemini ise „saadet‟ yani mutluluk, huzur verici 

olarak tanımlamaktadır. Ancak oraya erişirse huzurlu olacaktır. Kısacası bekâyı yani ölümsüzlüğü is-

tememektedir. İnsan bu dünyada bela, sıkıntı çeker. Ancak bu sıkıntılara rıza gösteren kişi bu mutlu-

luğu yakalayacaktır. 

Fakr, şerefli bir makamdır. “Fakrın hakikatı, kulun Allah‟tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duyma-

masıdır. Fenâ, yok olmak mânâsına gelir. Nesnelerin, sûfînin gözünden silinmesidir. Bu, şu mânâda-

dır Kul, insan olarak taşıdığı sıfatları ve huyları terk eder; fenâya ererek, tam hale gelir; olgunlaşır. 

Şair, fenâ fi‟llâh mertebesine erişmeyi arzu etmektedir. Şair saadeti Allah‟ın zât ve sıfatlarında olarak 

bulacaktır.” (Cebecioğlu, 2009: 204-208-210). Bu durum “ölmeden önce ölünüz” hadisini akıllara ge-

tirmektedir. Buradaki ölüm fizikî değildir. Ölen nefistir. Nefsini temizleyen kişinin gönlü aynadır. 

İlâhî tecellîlerin aktığı gönül, nefsin isteklerinden temizlenerek Allah‟a yönelir, rücû eder.  

Beyitte zenginliğin, dünya malının önemli olmadığı bunlardan vazgeçildiği zaman yokluk âlemi-

nin verdiği huzur ve zenginliğin daha fazla olduğu vurgulanmaktadır: 

“Eyle za„îf eyle tenüm fürkatinde kim 

Vaslına mümkün ola yetürmek sabâ meni” (Doğan, 2008: 218). 

 

 „Tenimi ondan ayrıldığında öyle bir zayıf kıl ki sabah esen rüzgâr, saba yeli beni ona kavuştur-

sun.‟ temennisinde bulunan Fuzûlî, Narkisos‟a âşık olan Eco‟ya göndermede bulunmaktadır. Buna 

göre Eco; âşıktır. Eco, Narkisos‟a olan aşkından dolayı zayıflamış, erimiş ve sonunda sadece sese dö-

nüşmüştür. 

Ses, cismanî hüviyetten kurtulmayı simgelemektedir. Bedeni kisveden sıyrılan ruh, artık kesre-

tinden yani sevgiliye kavuşmanın önündeki engelden kurtulmuş olacaktır. Sevgilinin mekânı belli ol-

madığı için oraya ancak maddî unsurlardan sıyrılınca varılabilecektir. 

Rüzgârın nerede doğup nerede nihayete erdiği belli değildir. Bu nedenle gaib âleminden geldiği 

düşünülür. Aşktan eriyip, zayıflayıp sese dönüşecek olan Fuzûlî de artık hakiki aşkın içinde kendi var-

lığını eritebilecektir. Hakiki vuslat budur. Tıpkı “Şem ü Pervâne” ve “Gül ü Bülbül” mesnevîlerinde 

pervâne ve bülbülün bedeni kisveden sıyrılarak kendilerini mumun alevinde; gülün yaprağında erit-

meleri gibi âşığın da sevgilisinin varlığında kendini eritmesi ile tam bir kavuşma yaşanacaktır.  

Fuzûlî bu beyitte sevgili olmadan zaten yok olacağını, eriyip gideceğini kasteder. Tasavvufi açı-

dan baktığımızda bunu “bir hırka bir lokma, ” felsefesiyle açıklamamız mümkün olacaktır. Bir hırka 

bir lokma, “Çok azla yetinmeyi, fakra surî olarak da bağlanmayı ifade eder.” (Cebecioğlu, 2009: 106). 

Zirâ, yaşamak için gereken şeylerin dışındaki hiçbir şey insana gerekli değildir. Yine tasavvuf felsefe-

sine göre, insan Allah'a kavuşacağı gün için yaşar. Bu vuslata erişinceye kadar da imtihan âlemi olan 

dünyada dünyevi zevklerinden arınıp kavuşma gününü bekler. 
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İkinci dizede şair sabâ rüzgârına atıfta bulunmaktadır. Nesim olarak da bilinen bu rüzgâr sevgili 

ile âşık arasında haberci olmasından dolayı Divan şiirlerinde sıkça geçer. Kâh sevgilinin saçlarının 

güzel kokusunu aşığa ulaştırır, kâh âşıktan sevgiliye bir mesaj iletir. 

Beyitte, ait olduğu yerden kopan, uzaklaşan cismin yani vücudun tekrardan oraya dönme isteği 

anlatılmıştır. Merkezden uzaklaşma yani mesafe olması o güç akışının zayıflamasına, azalmasına ne-

den olmaktadır. 

Bilindiği üzere sabâ rüzgârı; hafif esen, çok şiddetli bir rüzgâr değildir. Tıpkı yerde duran bir 

yaprağı alıp gökyüzüne uçurabilmesi gibi, bu hafif rüzgâr yerden gökyüzüne doğru kalkarak dikey 

boyutta gökyüzüne doğru dalgalanır. Fuzûlî, sabâ rüzgârının kendisini uçurmasını ona götürmesini is-

temektedir. Bu rüzgâr çok hafif esmektedir; zaten ayrılıktan dolayı zayıflamış olan vücudunu bir yap-

rak gibi kaldırıp uçuracak ve ona hemen ulaştıracaktır. Böylece yatay eksenden dikey eksene geçiş 

mümkün olacaktır. Bu yükseliş düşüş yani bu dünyaya inişin zıddıdır. İnsanın geldiği kaynağa geri 

dönmesi şeklinde yorumlanabilmektedir. 

Ayrılıktan dolayı ve beslendiği kaynaktan uzak olmaktan dolayı şairin bedeni zayıflamış, güç-

süzleşmiştir. 

Gazelin son beytinde şair “Fuzûlî gibi bana da gurur, kibir nasip edip, Rabbim, bağlama hiçbir 

zaman bana beni” (Doğan, 2008: 218) diye dua etmektedir: 

“Nahvet kılup nasîb Fuzûlî kimi mana 

Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak mana meni” (Doğan, 2008: 218). 

 

Fuzûlî kendisini tecrit ederek Allah‟a sesleniyor ve Fuzûlî‟nin kibirli ve benliğine sıkı sıkıya 

bağlı yani varlık âlemine bağlanmış olan biri olduğunu söylemektedir. Şair beyitte sanki Fuzûlî kendi-

si değilmiş gibi ona benzememek istediğini vurgulamaktadır. “O, varlık âlemine bağlıdır ben yokluk 

alemini varlık alemine tercih ederim” demektedir. 

Son beyit, mahlâs beytidir. Fuzûlî, kendi ismini söylerken aynı zamanda da “gereksiz” anlamını 

kullanmıştır. “Fuzûlî‟nin gururu” ile “gereksiz gurur” anlamları aynı kelimededir. Çünkü, kendi guru-

runu gereksiz bulmaktadır. 

Fuzûlî, burada tecrit sanatı ile dışardan bakmaktadır. Allahtan kendisine “Fuzûlî gibi” gurur, ki-

bir vermemesini dilemektedir. Anlatımının devamında kendini yalnız (Rabsız) bırakmaması için dua 

etmektedir. Çünkü dünyanın onun için anlamı Allah'a ulaşmak için geçilmesi gereken bir merhale ol-

duğudur. Şair eğer bu amaçtan ayrı düşerse hiçbir şeyin kıymeti olmayacaktır. 

 

SONUÇ 

Mecnûn‟un Leylâ‟ya duyduğu aşktan hareketle Fuzûlî‟nin hakiki aşk anlayışı ve bu yolda çizdiği 

âşık tipine ait özelliklerinin tespit edildiği çalışmada şairin aşk anlayışı da bu doğrultuda ortaya çıka-

rılmaya çalışılmıştır.  

İnceleme konumuz olan sekiz beyitten oluşan gazelin her beytinde aşk ve âşığın vasıflarının söz 

konusu edildiği görülmüştür. Fuzûlî, Mecnûnun dilinden âşığın vasıflarını sıralamaya başlar: 

Fuzûlî‟ye göre aşk bir belâdır ve hakiki âşık bir an bile bu belâdan kurtulmak istemeyen kişidir. Ona 

göre âşık gam ve keder düşkünü olan, aşk belâsına ağırbaşlılıkla karşılık veren kişidir.  

Âşığın bu tavrına karşı sevgiliyi yücelten, onu güzelleştiren yine âşığın kendisidir. Eğer âşıktaki 

aşk olmasa hakiki sevgili de görünür hale gelemeyecektir.  

Fuzûlî‟ye göre hakiki âşık; makam, mertebe gözetmeyen, dünya malına kıymet vermeyen kişidir. 

Eğer âşık tam bir vuslat arzu ediyorsa varlığını sevgilinin varlığıyla birleştirmelidir. Gerçek sevgiliye 

vuslat ancak kendisi ile özdeşleştirdiği zaman vuku bulacaktır. 

Âşığın varlık âlemine bağlanmamasının nedeni hakiki sevgilinin bu âlemde değil, misâl âlemin-

de bulunmamasından dolayıdır. Fuzûlî, vuslatın ancak fizikötesinde yaşanabileceğini ifade etmekte-

dir. 
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GĠRĠġ  

Esaslarını İslamî kültürden alan ve Fars edebiyatının tesiriyle şekillenen klasik Türk edebiyatı 

içinde, on dördüncü yüzyıldan itibaren Kafkasya, İran, Irak ve Türkiye'nin doğu kesimlerinde yaşayan 

Türklerin oluşturduğu yazınsal ürünler Azeri sahası Türk edebiyatı eserleri olarak tasnif edilmektedir. 

Bu sahanın büyük şairlerinden Seyyid Ebulkasım Nebâtî, XIX. yy‟da Güney Azerbaycan‟da yetişmiş, 

sadece klasik Azerbaycan şiirinin değil; Türk şiir tarihinin de çağında ve sonraki zamanlarda iz bıra-

kan önemli şahsiyetleri arasındadır.  

Nebâtî, İran tarihinde Kaçarlar Dönemi olarak bilinen dönemde yaşamıştır. Kaçar Hanedanların-

dan Feth Ali Şâh, Muhammet Şâh ve Nasuriddin Şâh dönemlerini idrak eden şair, bu üç hanedan dö-

nemindeki pek çok siyasî ve sosyal olaya ait izleri, eserleriyle günümüze taşır. Bu sebeple onun yaşa-

dığı devre ve içinde yer aldığı edebî geleneğe genel hatlarıyla değinmek gerekmektedir. 

Şairin yaşadığı coğrafyada Selçuklular, İlhanlılar, Celayirliler, Timurlular, Karakoyunlular, Ak-

koyunlular, Safeviler, Avşarlar ve son olarak da Kaçarlar hüküm sürmüşlerdir (Macit 2006; 217). Ka-

çarlar döneminde İran toplumu, millî ve mezhebî bir taassupla yaşar ve halk, geleneklerine sıkı bir 

bağla sarılarak Avrupa toplumundan farklı bir hayat tarzı ortaya koymaya çalışır.  

Feth Ali Şâh (1797-1834) dönemi, komşu ülke Osmanlıda gerçekleşen reformların örnek alındı-

ğı; kimi zaman yabancı eğitimcilerin desteğiyle ordunun modernleştirilmeye çalışıldığı; ancak askerî 

alanda oldukça geri planda kalınan bir dönemdir. Feth Ali Şâh zamanında, iç savaşların yaşanmama-

sına bağlı olarak, belli ölçüde bir ekonomik refahın yaşandığı söylenebilir. Bu dönemde, orduda yeni-

leşme çalışmaları başlamış, matbaa kurulmuş, özellikle askerî-teknik eğitim almak üzere öğrenciler 

Avrupa‟ya gönderilmiştir. Bu durum da Avrupa‟nın daha iyi tanınmasını ve reformlar yapma gerekli-

liğinin gün yüzüne çıkmasını sağlar. Ayrıca yine bu dönemdeki gezgin ve diplomatların sayısındaki 

artış da dikkat çekicidir (Djalili, Kellner 2011;15-16). 

Feth Ali Şâh döneminde, Osmanlılarla savaşın ve Rus gücünün yükselişi sırasında yapılan savaş-

lardan alınan yenilgilerin oldukça yıkıcı olduğu görülmektedir. Bu savaşların ardından imzalanan 

Gürcistan anlaşması, İran‟ın Kafkas eyaletlerinin çoğunu kaybetmesine neden olmuş; ayrıca yapılan 

antlaşmalar sonunda Rus tacirlere tanınan imtiyazlar, İran halkı üzerinde büyük rahatsızlıklara yol 

açmıştır. Kaybedilen topraklar ve baş gösteren ekonomik sıkıntılar da Kaçarlara karşı halkı, oldukça 

olumsuz yönden etkiler.  

Feth Ali Şâh‟tan sonra gelen Muhammet Şâh (1834-1848) döneminde önemli gücü elinde tutan 

ulema ile hükümetin ilişkileri devam etmiş olmasına rağmen önceki döneme göre bazı kısıtlamalar ol-

duğu görülür. Muhammet Şâh‟ın sahip olduğu sûfîyane inanç ve devletin resmi mezhebi dışında be-

nimsenen sûfîliğin, Şiî ulema tarafından hoş karşılanmaması üzerine ortaya çıkan isyanlar ve sonra-

sındaki olaylar büyümeden yatıştırılır. Bu dönemde İngiltere ile ticaret antlaşmaları imzalanarak Av-

rupa ülkeleri ile bağlar kurulmaya çalışılmıştır. Ancak bu ilişkiler Fransız okullarının kurulmasını sağ-

layan kültürel faaliyetler dışında başarısız kabul edilmektedir (Djalili, Kellner 2011; 21-22). 

Muhammet Şâh‟ın ölümünden sonra tahta çıkan Nasuriddin Şâh(1848-1896)‟ın dönemi ise, is-

yanların ve meşrutiyet inkılâbının ortaya çıktığı; ayrıca ulema ile onların karşıtlarının güç mücadelele-

                                                           
912   Bu yazı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 2017 tarihinde tamamlanan Nebâtî ve Dîvânı başlıklı doktora tezimden hare-

ketle kaleme alınmıştır. 
913 Dr. Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, TEL: 05053867129 
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rinin şiddetlenerek devam ettiği bir dönemdir. Bu devrin en önemli olayı, Babailik hareketinin ortaya 

çıkması ve 1844'te Mirza Ali Muhammet Nurî adlı bir zatın Mehdilik iddiasıyla büyük bir kalabalığı 

etrafında toplayarak altı yıl sürecek iç karışıklıklara sebebiyet vermesidir. Ayrıca, hükümetin batılı-

laşma girişimlerini, İngiltere‟nin desteğini alarak, zulme varan uygulamalarla benimsetmeye çalışma-

sı, ulemanın ıslahatlara direnmesi ile sonuçlanır. Böylece ulema, değişimin önünde büyük bir engel 

konumuna gelir ve sonrasında Tahran‟da başlayan isyanlar diğer şehirlere de sıçrar. Sonuç olarak, 

ulemanın idaredeki etkisinin iyice artmasıyla, devlet işlerindeki çatışmalar da gün geçtikçe şiddetlen-

miştir (Karadeniz 2013; 116-178). 

 

XIX. Asır Azeri Edebiyatı 

18. yüzyılın sonunda Azerbaycan; siyasî, ekonomik ve kültürel anlamda karışık ve bunalımlı dö-

nemler geçirir. Bunun neticesinde de devlet, Safevi ve Avşar egemenliğinin ardından İran‟da ortaya 

çıkan iç savaş sonucunda plansız feodal yapılara bölünmüştür. Bu siyasî parçalanma her alanda oldu-

ğu gibi kültürel alanda da gerilemelere yol açar.  

19. yüzyılın başlarında Azerbaycan‟ın Kaçarlar ve Rusya arasında paylaşılması sonucunda Azeri 

edebiyatı iki kola ayrılır; ancak Azerbaycan‟da, farklı iki kültür ve medeniyetin etkisinde kalmış ol-

masına rağmen; aynı tarih, gelenek-göreneklere sahip olan halk için bu durum, şeklî bir bölünmüşlük-

ten öteye geçmez. Her daim iletişim ve etkileşim halinde olan halk, farklı bölgelerde farklı kültürel 

değişimler gösterse de temelde birbirini takip eden ve besleyen toplumsal, sanatsal ortak anlayışlardan 

söz etmek mümkündür. Bu sebeple Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan olarak ayrılan bu iki ke-

simde meydana gelen edebî gelişmeleri birlikte ele almak daha doğru olacaktır (Kafkasyalı 2002; 19). 

Kuzey Azerbaycan‟daki edebiyat, Rus sömürüsü ve Rusların kültürel baskılarına tepki olarak yeti-

şen aydın neslin bilinçli faaliyetleriyle, kültürel sahada bir ilerleme ve gelişme imkânı yakalar. Üniversi-

telerdeki çalışmalar, millî okulların kurulması ve yükselen milli edebiyatla birlikte bir milli şuur da ge-

lişmeye başlar. Edebiyatın konuları genişler, toplumsal mazmunlar sayıca artar (Askerli 2005; 4-5). 

Modern tarzdaki Azeri edebiyatının temellerinin atılma süreci, Rus ve Azeri okullarında yetişen 

gençlerin etkisiyle başlar. Bu dönemde, toplumsal ve dinî açıdan ıslahat faaliyetlerinde bulunan ve eser-

ler veren kişilere Azeri Türkçesinde aydınlanma çağı münevverleri anlamında “maarifçiler” denilmekte-

dir. Bu kuşak, hurafelere, eski hayat görüşüne ve cehalete karşı mücadele ederek birçok sahada eser 

vermiş “ansiklopedist” şahsiyetlerdir. Türkiye‟deki yenilikçi aydınların ve Rusya‟daki „Dekabrist‟lerin 

büyük ölçüde tesirinin hissedildiği Azeri maarifçilerin, 1828‟de çarlığa karşı başlattıkları toplumsal 

ayaklanma bir süre sonra bastırılır. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu idam veya sürgün cezasına çarptı-

rılmış olsalar da Batı Avrupa edebiyatını Kafkas‟lara taşımada büyük rolleri olmuş; milliyetçi ve halkçı 

görüşleri, onları halkın bilinçlendirilmesi faaliyetlerine taşımıştır. Böylece kurulan yeni Azeri edebiyatı, 

bu faaliyetlerin devamı niteliği taşıması yönüyle önemlidir (Akpınar 1994; 36-37). 

Diğer taraftan İran‟ın egemenliğinde olan Güney Azerbaycan‟da ise tek din, tek dil ve tek İran 

sloganları altında, milli hisler her vesileyle söndürülmeye çalışılır. Böylece bu bölgedeki edebiyat, 

klasik gelenekler içinde sönükleşerek, bir taklit ve nazire edebiyatı halini alır. Bu tutumla, özellikle 

Güney‟deki klasik edebiyatta, Fuzûlî gibi büyük sanatkârlar taklit ediliyor ve nazireler sıkça kaleme 

alınıyorken; halk edebiyatı cephesinde ise, önemli gelişmeler dikkat çekmektedir. Bu dönemde âşık-

lar, aruz ve klasik edebiyat nazım şekilleri ile eserler verirken, divân şairleri de heceyi kullanarak 

koşma, geraylı gibi halk şiiri türlerinde şiirler ortaya koyarlar. Medrese eğitimi almış, Fars şiirini iyi 

bilen aydınların âşık tarzı şiirine ait nazım şekilleriyle yazmış olmalarının, halk şiirine katkı sağladığı 

ve âşık şiirinin ufkunu açtığı söylenebilir. Böylece sözlü edebiyat ve klasik edebiyat iç içe girerken, 

klasik edebiyata bir yandan Osmanlı, diğer yandan da İran edebiyatı etki etmeye devam etmiştir (Ak-

pınar 1994; 43-45). Bu bağlamda, İran edebiyat tarihine kısaca bir göz atmak yerinde olacaktır. 

İran edebiyat tarihine bakıldığında, hemen her asırda edebiyat hamilerinin padişah, emir ve ko-

mutanlar olduğu görülür. Çünkü şiir, onların sıfatlarını gösterip fatihlik ve ülke yönetimlerini açıkla-

makta iyi bir tebliğ aracı konumundadır. Bu hususta Banu Nusret‟in yorumu şöyledir. “Şurası açıktır 
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ki ne zaman bir meta satışa çıkarılsa alıcının onu tanıyıp layık gördüğü kıymeti ödediği müddetçe 

onun pazarı canlılık kazanır. O halde şiir pazarının revaç ve parlaklığı da her devrede şiir alıcıları 

olan padişah ve büyük kimselerin şöhret, güç ve istidatlarına bağlı olmuştur.” (Tecrübekar 1995; 29) 

Gazneliler devrinde ünlü şairlerin ortaya çıkışı, hanedanın edebiyata ilgisi sebebiyledir. Onlar şiiri 

hem seviyor hem de bir propaganda aracı olarak kullanıyorlardı. Sonraki Safeviler döneminde ise 

edebiyat, diğer asırlardaki kadar revaçta olmaz. Bunun nedeni de şüphesiz, hanedanın dinî işlere aşırı 

ilgi duyup şiir ve edebiyatla uğraşmamasıdır. Kaçarlar döneminde ise -her ne kadar siyaset ve ülke 

yönetimi açısından sıkıntılar yaşansa da- ortaya çıkan edebî değişim süreci ile devrin önemli şair ve 

yazarlarının gayretleri, sanatın canlılığını sağlama açısından önemli olmuştur. Yine bu dönemde, 12. 

yüzyıldaki şairlere özenilip onların şiirlerinin taklit edildiği görülür. Mazmun ve içerik yönünden bir-

takım değişikliklerin dışında geriye dönüş başlamış ve bu akıma da “geriye dönüş” anlamına gelen 

“bâzgeşt” akımı adı verilmiştir (Tecrübekar 1995; 31). 

Yeni edebiyat anlayışı, Kuzey Azerbaycan‟a nispetle Güney Azerbaycan‟da çok daha yavaş bir 

biçimde ortaya çıkar. Bu dönem şiirlerinde, geleneksel şiir anlayışı ve konuların yanı sıra zamana uy-

gun olarak belirginleşen gerçek duyguların, kişisel düşüncelerin, gerçek hayatın şiire yansıtılması an-

layışı izleri debelirginleşir.  

19. yüzyıl Azerbaycan edebiyatı, Kuzey Azerbaycan Rus hâkimiyetine geçtikten sonra Rus ede-

biyatından da yararlanmıştır. Bu dönem yazarlarının büyük bir kısmı Türkçe, Arapça ve Farsçanın ya-

nı sıra Rusça ve Batı dillerinden birini öğrenmiş; dönemlerine göre iyi bir eğitim görmüşlerdi. Yine 

bu dönem şairlerinin en önemli özelliklerinden biri de, her şairin ana dilinin yanında Farsçayı da kul-

lanmış olmasıdır. Bunun sebebini ise Muhsin Macit şöyle ifade eder: “Azeri sahasında edebi muhitler, 

Osmanlıda olduğu gibi saray çevresinde oluşmamıştır. Ayrıca birlikte yaşadıkları halde saray çevre-

lerinde Fars şairlerinin gördüğü itibar pek çok „iki dilli‟ Türk şairini Türkçe şiirlerinde şifahi üsluba 

yönlendirmiştir.” (Macit 2006; 227) 

18. yüzyılda, Vâkıf ekolünün ve âşık edebiyatının etkisiyle ortaya çıkan halk şiiri üslubu, edebi-

yatın halkla bütünleşmesine imkân sağlar. Bu üslubun bir sonucu olarak eserlerde ritmi sağlayan un-

surlar, cinas ve kalb gibi sanatlar sıkça kullanılmış; konuşma dilinin hususiyetleri yazı diline aktarıl-

mıştır. Sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte, halkın içinde yaşanan değişim, edebiyatı da yeni bir 

tarza mecbur kılar.  

16. yüzyıldan itibaren müstakil bir yolculuk geçiren Azeri edebiyatı, Fars edebiyatı ile rekabete 

girişmiş olmasına rağmen, onun etkisinden kurtulamadığından daima ikinci planda kalmıştır. Bu se-

beple nesir, tıpkı Osmanlı sahasında olduğu gibi bu sahada da gelişemez. Bazı didaktik eserler, tercü-

meler ve Kerbela olayını anlatan taziyelerde okunan nesir parçaları bulunsa da bunların sayısı oldukça 

sınırlı kalır. Bu durum da Azeri edebiyatını, nesir türlerini içeren geniş bir edebiyat olmaktan çıkarıp 

nazım edebiyatı çerçevesine yerleştirir (Köprülü 1989; 61). Eserler, genellikle Azeri şair ve yazarları 

tarafından geniş halk kitlelerini ilgilendiren dini konular dışında çoğunlukla yine Farsça olarak kale-

me alınır.  

Sade dil ve anlaşılır mazmunlar ile ortaya çıkan âşık şiiri ile divân şiirinin harmanı olan halk şiiri-

nin 19. asır boyunca önemli bir gelişme göstermesi sebebiyle, bu iki farklı üslubun birbiriyle kaynaşması 

sonucu, tek bir Azerbaycan edebiyatının gelişimi mümkün olur. Âşık Eleşker, Âşık Ali, Âşık Mûsâ gibi 

sanatçıların gerek Rusya‟nın Türk bölgelerinde gerek İran‟da gerekse de Osmanlı topraklarında yapmış 

oldukları geziler, tesirlerinin yayılmasında önemli rol oynar. Onların önderliğinde halk şiirinin bir yan-

dan, lirik-samimi- şahsi konuları, diğer yandan halkın hayatını, günlük mücadeleyi işlemesi dikkat çek-

mektedir. Ortaya çıkan bu değişiklikler, edebiyatın halka yaklaştırılması ile biçim ve mazmun açısından 

yenileşme ve edebiyatı seçkincilikten kurtarmada önemli faktörler olarak kabul edilir 

(http://azerbaycan.dilvedebiyat.net/1920-ye-kadar-azerbaycan-edebiyati). Azeri edebiyatının Osmanlı 

edebiyatına kıyasla en zengin ve güçlü yönü olarak kabul edilen halk şiiri, göçebe âşıkların İran kültürü-

nün hâkim olduğu sahalara yerleşmesinden sonra bile, kendi gelenek ve edebiyatlarını muhafaza etmele-

ri sonucunda, divân şairlerini de bu tarza yönelmeye bir nevi mecbur kılar (Köprülü 1989; 30). 

http://azerbaycan.diledebiyat.net/1920-ye-kadar-azerbaycan-edebiyati
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Azeri sahasında, halk edebiyatı nazım şekilleri uzunca bir süreden beri yazılı edebiyatta kullanı-

lıyor olsa da 16-18. yüzyıllarda bu nazım şekilleri ve ifade özelliklerinin etkisini gittikçe artırdığı söy-

lenebilir. Bununla beraber, 19. asırda divân edebiyatı da kendi geleneklerini sürdüren, canlı ve güçlü 

bir edebiyat olarak karşımıza çıkar. Özellikle gazel, bu asrın sonlarına doğru konu ve dil açısından 

değişime uğrasa da varlığını günümüze kadar sürdürmeyi başarır. Yine bu dönemde, klasik sanatın 

kurallarına ve Firdevsî, Nizamî, Hakanî, Sadî, Fuzûlî, Hâfız, Hayyam, Nesîmî gibi büyük sanatkârla-

rın eserlerine sıklıkla müracaat edildiğini de belirtmek gerekir (Akpınar 1994; 39-41). 

Sonuç olarak, tüm Azerbaycan edebi dönemleri içinde sanatçılar ve eserler yönüyle en zengin ve 

verimli dönem kabul edilen 19. Asırda, bir yandan çağdaş dünyanın gereklerini yerine getiren, diğer 

taraftan da geleneksel yapıyı koruyan bir edebiyatın ortaya çıktığı söylenebilir. Bu hususiyetler de 

âşık şiiri üslubunda yazan divan şairlerinin, halk arasında kendilerine bir yer bularak sevilmelerine ve 

şiirlerinin okunmasına, hatta ezberlenmesine imkân sunmuştur. 

 

NEBÂTÎ‟NĠN HAYATI (1800?- 1873?) 

Adı, Doğduğu Yer: 

19. yüzyıl Azeri edebiyatının önemli simalarından olan Nebâtî'nin asıl adı Ebu‟l-Kasım‟dır. Şai-

rin doğduğu yer hakkında çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Örneğin; Muhammet Ali Terbiyet, Daniş-

mendân-ı Azerbaycan adlı eserinde Seyyid Ebulkasım Nebâtî‟nin, Güney Azerbaycandaki Karacadağ 

bölgesine bağlı Dizmar‟ın Üştibin yahut Üçdübin Kasabası‟nda dünyaya geldiği ifade eder (Terbiyet 

1987; 244). Behlül Behçet ise, şairin doğduğu yerin tesbiti bahsinde, kışları Mugan Yaylası‟nda yaz-

ları ise Karacadağ ve Karacadağ yaylalarında geçiren Nebâtî‟nin Üştibin‟de doğmuş olamayacağını, 

“darü‟l-eman” adını verdiği Üştibin‟e, Türkmençay üzerinden geçip sonradan yerleşmiş olmasının 

daha mümkün olduğunu belirtir. (Behçet 1935; 4) Behçet‟in bu ifadesi hakkında Ebul-fazl Hüseyni: 

“Bu fikirde belki de bir hakikat vardır. Lakin şairin eserlerinden ma‟lum olur ki onun vatanı Üşti-

bin‟dir. Behçet‟in getirdiği yekana delil verilen beytin birinci mısrasındaki „beş gün‟ ve „konar‟ ifade-

leridir. Aslında ise burada şair, özünün umumiyetle dünyada beş günlük konak olduğunu söyliyir.”
 

(Hüseyni 1968; 10) diyerek şairin Üştübin doğumlu olduğu fikrine katılır. Bu görüş, Refika Hemze-

yeva, F. Bey Köçerli, Feyzulla Kasımzade ve Selman Mümtaz gibi araştırmacılar tarafından da tasdik 

edilmiştir (Köçerli 1920; 520-534, Kasımzade 1975; 350-359, Mümtaz 2006; 410). Bu doğrultuda, şa-

irin gerek Üştibîn redifli kasidesindeki söyleyiş, gerekse de hayat hikayesi, onun Karacadağ bölgesine 

bağlı Üştibin şehrinden olduğu yönündeki genel kanaati destekleyen işaretler taşımaktadır.  

 

Doğum Tarihi, Ailesi: 

Nebâtî‟nin doğum tarihi kesin değildir. Ancak, genel olarak hicri XIII. yüzyılın ortaları yani, 19. 

yüzyılın başlarında, 1800-1813 yılları arasında dünyaya geldiği fikri ağırlık kazanmaktadır. Selman 

Mümtaz, Ebulfazl Hüseyni, M. Osmanoğlu, Nebâtî‟nin 1800 yılında dünyaya geldiğini çeşitli göster-

gelerden yola çıkarak ifade etmişlerdir. Şairin Kaçar hükümdarı Muhammet Şâh‟a yazmış olduğu 

medhiyelerden, Nebâtî‟nin Muhammet Şâh‟ın muasırı olduğu fikrine varılabilir. Bu da onun sözü ge-

çen araştırmacıların da ifade ettiği gibi 1800 yılının başlarındaki bir tarihte dünyaya gelmiş olabilece-

ği fikrini güçlendirmektedir. 

Nebâtî‟nin soyu, çok eski devirlerden beri Arabistan‟da, İran‟da ve Azerbaycan‟da geniş bölgele-

re yayılmış Nebâtîler zümresidir. Ailesinin soy ağacı, Hz. Peygamber‟e kadar ulaşır. Annesinin seyda-

lardan olduğu bilinmektedir. Seyyidler, toplumsal köken ve durum itibariyle o dönemde Müslümanlar 

arasında çeşitli imtiyazlara sahiptirler. Onlar, halk arasında Arap menşeli sayılmışlar ve din propa-

gandası ile meşgul olmuşlardır (Behçet 1935; 6). 

Meydân-ı 'aşk içre segirttim atı 

Musahhar eyledim Rûm u Herâtı 

Muhterem ogluyam adım Nebâtî 

Zâtımız Hâşimî neslimiz 'Arab (1.Ko/ 5) 
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 Nebâtî, bu beyitten de anlaşılacağı üzere neslinin Arap olduğunu söylemektedir. Ancak, Feyzul-

la Kasımzade, seyitlerin Peygamber soyundan geldiği fikrinin, halk arasında itibar sebebi olması neti-

cesinde Nebâtî‟nin bunu söylediğini, aslında Arap olmadığını belirtir (Kasımzade 1975; 355). Aslında 

bu kanaat şairin kendi şiirleriyle de tasdik edilmektedir. Nebâtî pek çok mısrasında “Haşimîlik ve 

“Arap”lığı reddederek, kendisinin Türk, dilinin Türkçe olduğunu şöyle ifade eder: 

Beççe-i Türkem dilim Türkî kelâmım hicv-i mecv  

Hançobânî cân alan cân cânı gözler gözlerim (8.K/ 20) 

 

Nebâtî‟nin çocukluğu Üştibin‟de ve Karacadağ‟da geçer. O, ilk eğitimini, dervişlik ederek çeşitli 

İslamî öğretileri yaymaya çalışan babası Muhterem lakaplı Seyyid Mir Yahya'dan alıp klasik şiir kül-

türünü, Hâfız şiirlerindeki yaratıcılığı ve tasavvuf akidelerini küçük yaştan itibaren öğrenerek büyü-

müştür. Nebâtî, daha sonra Erdebil‟de, Nasir Ali Şâh Erdebilî‟nin müridi olur ve Tebriz ilmiyye hoca-

larından dersler alır. Küçük yaşlarında babasına öykünerek kalenderlik yolunu seçtiğinden, Azerbay-

can‟ın pek çok yerini yürüyerek dolaşır. Babası ile çıktığı bu seyahatlerde şiirle tanışmış, yüzlerce 

mısra dinleyip onları ezberlemiştir (Düzgün 2006; 44). Şiirlerindeki işaretlerden onun Karabağ‟da, 

Tebriz‟de, Horasan‟da, Askeran, Agdam, Lengeran gibi mekânlarda bulunduğu ve bu yerlerdeki sos-

yal ve kültürel hayatın içinde yer aldığı anlaşılmaktadır.  

Görmüşem men 'Askerânı Karçanı Agdâmları  

Onların yanında bir sultân u hândır Üştibîn (9.K/ 3) 

 

Birbiri üstünde damlar yahşi 'âlî köşkler 

Pes dersin Lengerân yâ Salyândır Üştibîn (9.K/ 4) 

 

Mesleği: 

Nebâtî‟nin babasının ve çocuklarının “Mir” lakabı ile anılması onların seyit olmasına işaret eden 

unsurlardan biridir. Ancak o, diğer seyitler gibi yaşamamış, Üştibin‟e yerleştikten sonra halkın arasına 

karışarak, öncelikle hayvancılıkla daha sonra da tarımla meşgul olmuştur (Behçet 1935; 14). Nebâtî, 

esas itibariyle hayvancılıkla geçimini sağlar. Bunu kendi şiirlerindeki şu ifadelerden anlamak müm-

kündür: 

Koyunu yüz eyledim bu çölde kışlag etmenem  

Zinnet-i mülk-i Mugân Ultânı gözler gözlerim (8.K/ 21) 

 

Kışkırık çalıp çekip hey hây hû hû dem-be-dem 

Ak kemer dergec teleyzmânı gözler gözlerim
914

 (8.K/ 22) 

 

Selman Mümtaz ise bu hususta başka bir açılım yaparak, Nebâtî‟nin hayvancılıkla meşgul olma-

dığını ve şiirlerinde kullanmış olduğu Hançobânî mahlasının, meslekle ilgili olarak seçilmediğini id-

dia eder. Ona göre şair mahlasını, geçmişten günümüze Azerbaycan‟da yaşayan bir kabilenin adı 

Hançoban
915

 olduğundan tercih etmiştir (Mümtaz 2006; 411).  

 

Gençliği: 

Seyyid Ebul-Kasım‟ın Karacadağ ve Azerbaycan‟ın pek çok yerini gezdiği şiirlerinden anlaşıl-

maktadır. Gezdiği yerler arasında Ağdam, Hinderhan, Kırçın, Lengeran, Tebriz, Erdebil, Salyan, As-

                                                           
914 Burada geçen ak kemer, dergec, teylezman koyun çeşitleridir. 
915 Nebâtî’nin mensup olduğu düşünülen ve köken itibariyle Araplara dayanan Nebâtîlerin içinde Farslar ve Türkler de 

vardır. Türkler bu grupta "Hançobâni"ler olarak da bilinirdi. İran’da da pek çok yerde yaşayan bu topluluk, Aksu 

Çayı’ndan başlayarak Kürdemir’e kadar uzanmış; büyük kentlere yerleşmişlerdir. Oturdukları tüm bu yerler Hanço-

bâni mahali olarak bilinir. Hayvancılıkla meşgul bu halk, sürülerini Mugan Sahrası’na sürerek orada 6-7 ay kalan, 

göçebe bir topluluktur. (https://www.wikiwand.com/az/Xançoban_mahalı) 
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keran ve Berde sayılabilir. Ancak bu gezilerin hangi zaman dilimini kapsadığı bilinmemektedir. Bir 

süre dervişlik edip müritler arasında itibar kazandıktan sonra Nebâtî, Üştibin‟e gelerek mürşid olmuş 

ve keramet sahibi bir zat olarak tanınmıştır. Gençlik yıllarında Ahar‟a giderek, devrin büyük tarikat 

şeyhi Şeyh Mahmut Şihabeddin‟in ziyaretgâhında gûşe-nîşînlik etmiş; bu sırada çokça riyazetle meş-

gul olmuştur. Böylece de dünya işlerini geride bırakmak suretiyle, hakikat âleminin sırlarına vakıf 

olmaya çalışmıştır (Terbiyet 1987; 380). O dönemde Halvetî, Mevlevî ve Bayramî pek çok şairin, ta-

savvuf yolculuğunun bir durağı olarak bu bölgeyi seçtiği bilinmektedir.  

Gençlik yıllarında hayvancılıkla meşgul olması sebebiyle Nebâtî, zamanının büyük bir bölümünü 

kışın, bu iş için daha uygun olan Mugan‟da; yazları ise, yeşili bol otlak yerleri olan Araz Çayı‟nın her 

iki tarafında yer alan yaylalarda ve o zaman çok da emniyetli olmayan Karabağ ya da Karacadağ yay-

lalarında geçirir. Yani o, göçebe bir hayat yaşamıştır. Ancak Türkmençay Anlaşması‟yla çizilen yeni 

sınırların ardından Mugan‟a uzunca bir süre gidemez ve bu durumun yarattığı sıkıntıyı şair şöyle ifade 

eder (Hüseyni 1968; 12): 

Sene derd-i hicri yekser ederem hikâyet ammâ 

Kalem elde sız sızıldar bu söz beyâna gelmez (7.G/ 11) 

 

Bâsar it hâma ne gitdi hani kışkırak sadâsı 

Ne gelüpdü Hançobâna ki bu kış Mugâna gelmez (7.G/ 13) 

 

Genç yaşlarda Nebâtî, klasik şiiri okumuş; tasavvufi kaynakları inceleyerek tasavvuf idealarını 

benimsemiş ve eğitimi esnasında pek çok sûfî şairin eserleri ile tanışmıştır. Ayrıca, Ahar‟da bulundu-

ğu dönemlerde, değişik coğrafyalardan bu bölgeye gelen dervişlerle tanışıp fikir mübadelesi yapma 

imkânına sahip olması da (Şamil 2011; 3) onun sanatsal ve düşünsel yapısının oluşmasında oldukça 

önemlidir. 

 

Ölümü: 

Nebâtî‟nin hayatı çeşitli zorluklarla geçmiştir. Karşısına çıkan çeşitli sıkıntılarla mücadele etmeye 

çalışsa da o, başarılı olamamış; şiirlerine de zaman zaman bu dertli, gamlı halet-i ruhiyesini yansıtmıştır: 

Ne müddetdir men bî-çâre yâ Rab yârsız kaldım 

Bozuldıu revnakım dağıldı ev pergârsız kaldım (37.G/ 1) 

 

Kime izhâr edem derdim hani bir mahrem-i esrâr 

Gamım çoh gam-güsârım yoh 'aceb gam-h
 v 

ârsız kaldım (37.G/ 2) 

 

Şairin vefat tarihi de doğum tarihi gibi tam olarak bilinmemektedir. Bu hususta elimizde net bir 

kayıt yoktur. Ölüm tarihi, M. Ali Terbiyet‟e göre 1262/ (1851)‟dir. Ebulfazl Hüseyni de şairin hayata 

veda ettiğinde en az 70 yaşında olduğunu, bu ölüm tarihinin doğru olabileceğini; Terbiyet‟in, mezarını 

bizzat ziyaret edip mezar taşının üzerindeki tarihi gördüğünü belirtmektedir (Hüseyni 1968; 13). Kö-

çerli, Nebâtî'nin ölüm tarihin 13. asrın sonları yani 1270. (1853) yılların sonu olduğunu söyler ancak o 

da, bu bilgiyi “muhtelif rivayetler”e bağlar. Ölümünün yaşlılık döneminde yaklaşık yetmiş-yetmiş beş 

yaşları arasında olduğunu kaydeder (Köçerli 1920; 533). Feyzulla Kasımzade, genel olarak vefatı ka-

bul edilen 1873 yılının, şifahi rivayetlere dayandığını söyler. Ancak, kendisi de “Nebâtî 1873. ıılda 

Üştibin‟de vefat etmiş ve orada defn olunmuştur” (Kasımzade 1975; 358) şeklinde bir malumat verir; 

genel kabul de bu doğrultudadır. 

Nebâtî‟nin ölümü tam olarak belli olmasa da, şair büyük ihtimalle hicri 1270 yani, 1873 yılında 

yetmiş veya yetmiş beş yaşında Üştibin‟de, Karadağ‟da vefat etmiş ve orada şehir mezarlığına defn 

olunmuştur (Köçerli 1920; 534).  
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Dindar ve pâk-dâmân bir vücut olarak tarif edilen Nebâtî, ömrünün büyük bir bölümünü zühd ve 

riyazetle geçirmiştir. Riyazet ehli olduğu için de dünya işlerinden el çekmiş, sırlar âleminin gizemle-

rine dalıp vahdet köşesinde huzura ermiştir (Qaribli 1914; 11).  

Gûşe-i vahdet ne 'aceb câ imiş 

Sırr-ı nihân onda hüveydâ imiş (7.K/ 1) 

 

Mahlası: 

Nebâtî‟nin asıl adı Ebulkasım‟dır. Şair, şiirlerinde Nebâtî ve Hançobânî mahlaslarını kullanır. 

Halk arasında meşhur olan lakabları ise, babası Mir Yahya‟nın “Muhterem” olarak anılması sebebiyle 

“Muhterem oğlu”, Mecnûn ve Mecnûn Şâh‟tır. Bu durum kendi dilinden şöyle ifadesini bulur: 

Muhterem oglı deyiller mana adım Mecnûn 

Bir adım Hançobânî bir bakı burma burma (1.K/ 14) 

 

F. Kasımzade, şairin en çok tercih ettiği mahlas olan Nebâtî mahlasının seçilmesinin Nebat adlı 

bir kadınla alakalı olduğu görüşündedir. Buna örnek olarak da: 

Mecnûn denile adımı ammâ Nebâtîyem 

Dâyim işimdi kâm alıram men nebâtdan (41.G/ 9)  

beytini gösterir. Ona göre kam almak bir bitkiden değil, ancak sevgiliden mümkün olacaktır. Bu tesbi-

ti güçlendirmek için de aşağıdaki beyti örnek verir (Kasımzade 1975; 359): 

'Âlem bilir ki men yiyirem muttasıl nebât 

El çekmişem usanmıyan âb-ı nebâtdan (41.G/ 7) 

 

Kasımzade‟nin bu tesbitinde yanıldığını söyleyen E. Hüseyni, bir başka beytinde yer alan “ne 

Nebâtîyem ne bengî” ifalerini esas alarak, nebat sözcüğünün bir kadın adından gelmediğini ileri sürer 

(Hüseyni 1968; 9).  

Bu mahlası ona veren zât, Sadrü‟l-memâlik Erdebilî'dir (Düzgün 2006; 45). Ali Şâmil ise, şaire 

bu mahlasın, sözünün tatlılığına yani nebâta benzeyişine nispetle tarikat mürşidi tarafından verilmiş 

olduğu görüşündedir (Şamil 2011; 2). 

Zaman Asgarlı, Nebâtî mahlasını şairin mensup olduğu “kadîm devirlerden Arabistan‟da, İran‟da 

ve Azerbaycan‟da geniş bölgelere yayılmış “Nebâtîler tayfası” ile alakalandırır. Ayrıca şairi Nebâtîlik 

Tarikati‟nin önderlerinden biri olarak ifade eder (Asgarlı 2004; 4-5). 

Meti Osmanoğlu ise yine, şairin mahlasının Nebat adlı bir kadının adı ile alakalı olmadığını söy-

lemektedir. Bu fikri güçlendirmek için, başka araştırmacıların delil olarak sundukları, 19. asır şairle-

rinden Mir Hamza Efendi‟nin Nigar adlı sevdiği kadının ardından, yeni şiirlerini Seyyid Nigarî mah-

lasıyla söylemesi durumunun, Nebâtî‟nin benzer bir seçim yaptığı anlamına gelmeyeceğini belirtir 

(Osmanoğlu 1995; 219). Hemzeyeva da, şairin sözü tevriyeli kullanmadaki ustalığını da göz önünde 

bulundurmakla beraber, nebât sözcüğünün sevgilisinin isminden gelemeyeceğini, nebât sözcüğünün 

felsefî-tasavvufî mânâsına dikkat etmek gerektiğini belirtmiştir (Hemzeyeva 1992; 28). Nebâtın, der-

vişler arasında önem arz ettiği bilinmektedir. Onlar, özellikle ülkeleri gezdikleri zaman nebâtî yiye-

cekleri tercih ettiklerinden, nebât sözcüğü muhtelif mânâlarına ek olarak zamanla sûfîyane ıstılahlarda 

vird ü zikr anlamları da kazanır. Nebâtî mahlasının, bu sebeplerden şairin dilinde irfân makamına işa-

ret etmek için seçilmiş olabileceği
 
fikri hem şairin dünya görüşü hem de hayat tarzı ile yakından ilgili 

olması hasebiyle doğru kabul edilebilir.  

Nebâtî‟nin sıkça kullanmış olduğu diğer bir mahlası olan Hançobânî'dir. Hayvancılıkla meşgul 

olan şairin, Hançobânî mahlasını seçmesinin nedenlerinden biri olarak bu iş düşünülebilir. Bunun dı-

şında, Nebatîler zümresinin Hançobân kolundan olduğu da bilinen şairin, Hançobânî mahlası ister 

mesleği ile isterse de Hançobân grubuyla alakadar olsun büyük bir manevi değer taşımaktadır (Düz-

gün 2006; 47). 
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Hz. Mûsâ‟nın diğer peygamberler gibi, bir süre çobanlık yaptığına dair bir kanıdan yola çıkan 

Ebu‟l Fazl Hüseyni, Hançobânî mahlasının seçilme sebebini, şairin kendini, Hz. Mûsâ ile kıyaslaya-

rak, şiir âleminin peygamberi olarak göstermek istemesi ve muhataplarına, Mûsâ gibi olmak istersen, 

benim gibi çobanlık et, mesajını vermesi şeklinde ifade eder (Hüseyni 1968; 9). 

Şair -başka araştırmacıların ileri sürdükleri bilgilerin aksine- Mecnûn veya Mecnûnşâh mahlasla-

rını kullanmamış, bu kavramlar bir lakap olarak yayılmıştır. Nebâtî‟nin eldeki divânlarının hiç birinde 

bu mahlasla tamamlanan bir şiiri yoktur. Mecnûn lakabı, şairin kalender, derviş yapısından kaynaklı 

seçilmiş olmalıdır. Hemzeyeva bu lakabın, Fuzûlî‟ye olan yakınlık hissi ve sevgisi dolayısıyla şairin, 

Leyla ile Mecnûn adlı mesneviden ilhamla kullandığını belirtir. Mecnûn isminden sonra gelen “şâh” 

ifadesi ise, Orta çağda bütün Nimetullâhî şairlerin, mahlaslarının önüne “şâh” sözünü eklemeleri se-

bebiyledir (Hemzeyeva 1992; 61).  

H. Düzgün, Mecnûn Şâh lakabının sebeplerinden birinin, şairin kendini Hz. Mûsâ ile olduğu gibi 

Türk şiirinin meşhur kahramanlarından olan Mecnûn ile de mukayese etmesi olduğu görüşündedir. 

Ona göre Nebâtî, kendini Mûsâ gibi Kelimullah kabul edip Batınî bir akâide bağlı düşünce tarzıyla 

Mûsâ‟nın ruhunun devamı olduğuna inanır. Azerbaycan‟daki bazı fikir akımlarının temsilcileri, 

kâinatta ruhun ebedî olduğuna ve bin bir defa ricat ettiğine dair kanaatlere sahiptir. İyi ameller işleyen 

insanların ruhu bir daha, olgunlaşmış haliyle, dünyaya döner. Bu itikate tabi olan Nebâtî de, kendinde 

hem Hz Mûsâ‟nın hem de Mecnûn‟un ruhunun tecelli ettiğine inanmıştır (Düzgün 2006; 46). 

F. Kasımzade ise, şairin genç yaşlarında Mecnûn misali bir aşk macerası yaşaması ile alakalı ola-

rak bu lakabı almış olabileceğini söyler. Şâh sözünün de yine, Nimetullahî tarikati ile ilişkisinden 

bahsederek, bu tarikati yayanların ad veya lakaplarına ilave edilen bir ifade olduğunu belirtir (Kasım-

zade 1975; 359). Son olarak, şairin yaşamı göz önüne alınarak daha doğru olabileceğini düşündüğü-

müz Osmanoğlu'nun değerlendirmesi ise, Mecnûn Şâh lakabının şairin dervişliğine istinaden, ona halk 

tarafından verildiği şeklindedir (Osmanoğlu 1995; 220). 

 

EDEBÎ KĠġĠLĠĞĠ 

18. asrın ikinci yarısında Azerbaycan edebiyatı tarihinde oluşan yeni anlayış neticesinde insan 

sevgisi ve optimizm canlanır. Halk şiirinin etkileriyle birleşen bu akımla, klasik şiirin geleneksel yapı-

sı belli ölçüde kırılır. Şiire bir sadelik, hayat sevgisi ve dünyevi unsurlar yerleşir. Nebâtî de bu tarzın 

yanı sıra halk edebiyatı tarzında yazdığı şiirlerinde Vâkıf‟ın etkisiyle aşk, hayatın güzellikleri gibi ko-

nuları yeni bir üslup ve kendi ifade tazıyla birleştirir (Hemzeyeva 1992; 32). F. Kasımzade, âşık şiiri 

tarzında yazdığı şiirlerinin özellikle de koşmalarının bu tarzda yazan diğer şairlerin şiirlerinin benzeri, 

taklidi olmadığını; Vâkıf tarzı şiirlerle aradaki az-çok benzerliğin dışında şiirlerin ana duygusu itiba-

riyle onlardan farklı olduğunu söyler. (Kasımzade 1975; 362) Bu tarz şiirleri hem şekil hem de maz-

mun itibariyle şifahi halk edebiyatının yazılı edebiyattaki devamı niteliğindedir (Kasımov 2013; 34). 

Nebâtî, 18. yüzyıldan sonra pek çok Türk şairinin Farsça yazdığı veya Farsça düşünüp Türkçe 

yazdığı bir zamanda kendi tarzıyla halk edebiyatı mazmun ve ifadelerini kullanmış olması yönüyle 

Türk şiirini ihya etmiş bir kişidir (Behçet 1935; 10). 

XIX. yüzyıl Azeri şiirinin “görkemli yaratıcı”larından kabul edilen Nebâtî‟nin şiirlerinde iki ayrı 

yol gözlemlenebilir. Bunlardan biri, Azerbaycan halk şiiri formlarıyla ifadesini bulan dünyevi aşk, saf 

insan duygularının samimi ifadesi ve somut bir güzelin tasviridir. Diğeri ise, daha çok divân şiiri tar-

zında yazdığı şiirlerinde dikkat çeken, dinî-tasavvufî görüşlerin vahdet-i vücût anlayışı çerçevesinde 

anlatımıdır. Nebâtî, XIX. asırda divân tertip eden pek çok şair gibi, divânında halk şiirlerine belli 

oranda yer vermiş olsa da eserlerindeki form, muhteva, üslup özellikleri dikkate alındığında onun esas 

itibariyle bir divân şairi olduğu kanaatine varmak mümkündür. Bu sebeple, kendisi de halk edebiyatı 

tarzında yazdığı şiirlerinin tamamına divânında yer vermez (Kasımzade 1975; 360). Klasik edebiyat 

ve şifahî halk şiiri formlarında toplam 200 Türkçe manzume kaleme alan şair; kaside, gazel, terkib-i 

bent, muhammes, müseddes gibi pek çok divân şiiri nazım şeklinin yanında geraylı, koşma, tecnis 
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beşlik gibi halk şiiri nazım şekillerini kullanır. Divânda, aruz dışında hece ile yazılmış şiirlerin sayısı 

da oldukça fazladır.  

Şairin halk şiiri formunda yazdığı şiirlerinde, nikbin bakış açısıyla sunulan dünyevi aşk, doğa 

güzellikleri gibi konular ön plana çıkar. Bu şiirlerde, sevgilinin güzelliği ile ilgili betimlemeler dikkat 

çeker. Nebâtî'nin tasvir ettiği sevgi, ilahi aşktan üstün tutulmakta; temiz ve derin bir aşkın âlâmetleri, 

âşığın iç dünyası ve heyecanları terennüm edilmektedir (Hemzeyeva 1992; 35). Koşma, geraylı ve ga-

zellerinde şair, sevgilisini anlatırken onun simasını, saçlarını, boyunu, endamını, bakışını, naz ve eda-

sını, yürüyüşünü bir bütün olarak tarif etmeyi tercih eder. Ayrıca şairin bu tarz şiirlerinde, yerli husu-

siyetler ve mahalli giyimler de karşımıza çıkar. Başına tirmeden şal örten, “ayagında firengi başmak” 

ları kolunda “cevahir bazubend”iyle tarif ettiği güzelin “yaradıp” redifli geraylısında bir portresini çi-

zer ve yapılan canlı betimlemelerle sevgilinin cazibesini hissettirir: 

Mâşallah kâdir Allah 

Gör nece dilber yaradıp 

Gül üzünde efşân efşân 

Zülf-i mu'anber yaradıp 

 

Agzı gonça lebi püste  

Beli ince boyu beste 

Tökülüpdür deste deste 

Ne güzel teller yaradıp 

 

Kaşı fitne gözü câdû  

Üzü lâle hâli Hindû 

Mînâ gerden saçı kargu 

Gül buhakın ter yaradıp 

 

Günden göyçekdir cemâli 

Serve benzer kadd-i dâlı 

Lebin emen neyler balı 

Sözüni şekker yaradıp 

 

Dili elmâs dişi inci 

Ah sînesi güher genci 

Vasfa gelmez nâz u guncı 

Bunu efsûnger yaradıp 

 

Müselmânlar bu perîzâd 

Meni etdi yahşi Ferhâd 

Gamzesi bir yagı cellâd 

Kiprigin hancer yaradıp (1.Ge) 

 

Nebâtî, âşık şiiri tarzındaki eserlerinde güzelin vasıflarını daha iyi tarif edebilmek adına, tabiatla 

alakalı ifadelerden ustalıkla istifade eder ve canlı tabiat tasvirlerine sıkça yer verir (Hemzeyeva 1992; 

37). Şiirlerinde dikkati çeken bir diğer unsur da klasik şiirin mazmun dünyasında sıkça karşımıza çıkan 

gül-yüz, servi-boy, gonca-dudak gibi ifadeleri kullanırken şairin, sevgilinin güzelliğini bu mazmunlara 

benzetmeden çok, karşılaştırma yoluna gitmeyi tercih etmesidir. Bu karşılaştırma sonucunda da, sevgili-

nin her şeyden güzel olduğu ve herhangi bir varlıkla kıyasının hata olduğu vurgusu çokça yapılır:  

Gonçe nedir ki men onu nisbet idem dehânına 

Ahmerî gül üzün kimi lâle ne her çemende var (2.K/ 3) 
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A. Y. Kasımov, Nebâtî‟nin kalender ve derviş kimliği hususunda, dervişliğin halk edebiyatındaki 

yerine değinerek, dervişliği halk edebiyatının bir kolu olarak ifade eder ve şunları belirtir: “Şairin ha-

yatı ile maraqlanan alimlar qeyd edir ki, Nəbati qalanderlik - yani dervişlik edermiş. Bu faaliyyet nö-

vü bir növü aşıq faaliyyeti ile bağlıdır. Bele ki, aşıqlar el şenliklerini keçirmek üçün eli, obanı gezer 

şen mahnılar, könül ohşayan, dinleyenleri şadlandıran şeirler deyirdilerse, dervişlerse aksine, elin 

yas merasimlerini, dini merasimlerini keçirmek üçün el arasında olardılar. Onların da aşıqlar kimi 

hoş avazı olurdu ve hemin avaz keder notları üstünde olduğuna göre mersiye edebiyyatının bir sahası 

sayılırdı. İndi de hemin dervişlerden var. Onlar sadece olarak ellerine saz alıb çalmır, yalnız yas me-

rasimlerinde, dini merasimlerde, pirlerde, ziyaretgâhlarda muğam üstünde şairler deyib insanların 

qelbini ohşayırlar.” (Kasımov 2013; 36). Onun şiirlerinde âşık şiiri ve derviş şiiri birleşmektedir.  

Nebâtî, âşığın iç dünyasını ve duygularını, sevinç ve kederlerini sanatına yansıtır. Güzelliğe vur-

gun, dünyanın nimetlerinden sonuna kadar faydalanmayı isteyen bir âşık olarak da aşk yolunda bela, 

cefa çekmeyi tabiî bulur ve bu cefalara vefa göstereceğini ifade eder: 

'Âşık olan havf iylemez belâdan 

İncimez yâr eden cevr ü cefâdan 

Nebâtî el çeken kimdir vefâdan  

Koymuşam başımı men bu meydâna (13. Ko/ 5) 

 

Nebâtî‟nin dünyevi aşktan bahseden şiirleri içerisinde “gelsin gelmesin” redifli koşması önemli 

bir yere sahiptir. Bu şiirde şair, ayrılık hali içinde kendisini “ıllar hastası” olarak tarif eder ve sâbâdan 

haber götürüp sevgilisi ile barıştırmasını ister. Şiirin tüm dörtlüklerinde aşktaki samimiyet, vefa ve 

sadakat ifade olunur. Ayrılığı, aşkı alevlendiren bir unsur olarak gören şairin bu şiirinde dili sade ve 

açık, mısralar akıcıdır:  

Sabâ menden söle o gül-'izâra 

Bülbül gülistâna gelsin gelmesin  

Bu hicrân düşkünü ıllar hastası 

Kapına dermâna gelsin gelmesin (10. Ko/1)  

 

Nebâtî‟nin şiirlerinde sıkça söz ettiği Gezgez, şairin şiir dünyasında dünyevi aşkın esas objesidir. 

Bu isim onun lirik şiirlerinin genelinde Leyla, Aslı, Azra, Züleyha olarak geleneksel sevgili imajıyla 

birleştirilir. Hüseyin Düzgün, şairin sevdiği kadının adı olan Gezgez‟le ilgili şöyle bir yorumda bulu-

nur: “Munca bu adın da „Nebâtî‟ sözü kimi arifane manası olmalıdır. Şair bu kelime ile sergeştelik ve 

hayret makamına işaret edir.” (Düzgün 2006; 47) Ancak hem Gezgez redifli gazelinde hem de diğer 

şiirlerinde Nebâtî, sevdiği kadının ismi olarak başka çağrışımlara mahal vermeden, bu adı sık sık zik-

retmektedir:  

Nisbeti yoh perîye Gezgezin Allah bilir 

Melegin haddi nedi hûriyidü hûra hûra (1.K/ 8) 

 

Nebâtî‟nin şiirlerinde Gezgez dışında Senem ve Selma adları da geçer. Ebulfazl Hüseyni, 

Nebâtî‟nin sevdiği kadının ismi olarak anlaşılan Senem isminin daha çok tasavvufî bir ıstılah olarak 

değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Ona göre, şairin divânda zikrettiği tek kadın ismi olan Gez-

gez, o zamana dek neşredilen kitapların hiç birinde yer almamış ve “Körkez” “Közköz” vb şekillerde 

yanlış okunmuştur (Hüseyni 1968; 10). Ancak özellikle Selma ismi pek çok beyitte bir kadın adı ol-

duğu âşikar biçimde kullanılmaktadır: 

Bîsütûn dagına git ordadu Şîrîn Şîrîn 

Üştibîn bâgına gel burdadu Selmâ Selmâ (1.K/ 36)  

 

Nebâtî'nin yaşadığı devir, Azerbaycan‟da hanlıklar devrinin ve derebeler hâkimiyetinin sonları 

ve dağılması, Azerbaycan‟ın Çar Rusya‟sı tarafından istilası zamanları idi. Şair, pek çok şâh ve hanın 

yönetimini görmüş, ülkedeki karışıklıkları, siyasî ve toplumsal çalkantılara şahit olmuştur. Bu zor za-

manların yaşanmışlıkları ise şiirlerine elbette ki sıkça zuhur eder:  
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Bir galat sözdür ki dirler genc olur vîrânede  

Genc yoh vîrâne çoh vîrânelerden küsmüşem (36.G/ 2) 

 

Klasik tarzda yazdığı şiirlerinde genellikle İlahi aşk ve Hüsn-i Mutlak‟a olan sevgi terennüm 

edilmektedir. Güzeli sevme gücü, İlahi muhabbetin nuruna bağlanır. Ancak dünyevi aşk da inkâr 

edilmez. Şiirlerinde anlatılan aşk, bir taraftan vahdet-i vücût anlayışı çerçevesinde işlenirken, diğer ta-

raftan dünyevi yönleriyle anlatılır. Aşk şaire göre, insan ruhuna ve kalbine has manevi ve ulvi bir hal-

dir. Bu sebeple aşka büyük bir kıymet verir. Onu hayatın mânâsı olarak görür. Yaşadığı zor dönemin 

ve zulümlerin yükünden kaçan şair aşka sığınır.  

Klasik tarz şiirlerde ayrılıktan şikâyet, vuslat hasreti, mey, pir-i mugan başlıca temalardandır 

(Hemzeyeva 1992; 52). Koşma ve geraylılarında daha sık karşımıza çıkan hasret motifi, oldukça sa-

mimi ifadelerle, âşığın geçirdiği sıkıntı ve ızdırapları okuyucuya da derinden hissettirmektedir.  

Derd-i hicrin çâresi herçend bildim sabr imiş 

Neyleyim billah bu deryânın kenârı yohdu yoh (6.G/ 11) 

 

Hatta bu ayrılık acısı şairi, Allah‟ın merhametli sıfatı karşısında ikrarsız kılacaktır: 

Gam-ı hicrâna yandırdın meni ey çarh-ı dûn besdir 

Rahîm ismine Allahım diyem îkrârsız kaldım (37.G/ 4) 

 

Nebâtî, koşma ve geraylı gibi şiir türlerinde beşeri aşkı ve insan güzelliğini terennüm ederken, 

özellikle gazel ve kasidelerinde mutasavvıf kimliğini ön plana çıkarır. Burada şair, bir taraftan mecâzi 

aşkı tüm güzellikleri ile tarif edip bir başka yerde Allah‟a kavuşarak İlahi muhabbetin nuruyla yan-

mayı arzulamaktadır. Ayrıca, bir yandan hayatın güzelliklerini anlatarak insanları bu güzelliklerden 

zevk almaya davet ederken, başka şiirlerinde asıl zevkin maddi âlemin dışında vahdet makamında ol-

duğunu da söyler. Nebâtî şiirleri istikamet ve amaçlar itibariyle çok zıddiyetli ve karmaşıktır. Onun 

ilk ilham kaynağı, dünyevi aşk ve âşıkane konulardır. Diğeri ise tasavvuf ideolojisi, İslam dini ve 

dünya görüşü çerçevesinde gelişir. Özellikle son dönemlerine ait şiirlerinde hayatı, kâinatı ve varlığı 

anlama çabası içinde olmuştur (Behçet 1935; 6). Yani, Nebâtî‟nin şiirlerinde dünyevi ve ilahi duygu-

lar, maddi ve manevi âlem, Allah aşkı ve beşeri aşk, tüm endamı ve güzellik unsurlarıyla reel sevgili 

ve çeşitli tasavvufi çağrışımlar bir aradadır. O, dünyadan umduğunu bulamadığında yüzünü vahdet 

âlemine çevirmekte, beşeri aşkı İlahi aşka geçişte bir merhale olarak görmektedir.  

Yâri dut gayrı unut sen de gözüm Mecnûn tek 

Mümkün olmaz ola bir cân iki cânân ile cem' (25.G/ 11) 

 

Nebâtî‟nin şiirlerinde sûfîyane fikirlere sıkça yer verilir. Şair kendini Hallac-ı Mansura benzete-

rek gece gündüz “Ene‟l-Hak” dediğini sıkça söz konusu eder. Tüm güzelliklerin kaynağı olarak Vü-

cud-ı Mutlak‟ı, yani Allah‟ı görür. Şiirlerinde sıkça rastlanan mey, âşık, saki, cam, humar, dildar vb. 

mazmunlar genellikle bu felsefe ile ilişkili olarak karşımıza çıkar. Ona göre meyhane kutsal bir yerdir 

ve derin mânâlar içerir. Oraya giren insan, manevi olarak temizlenir, saflaşır böylelikle vahdete ve 

ilahi sırlara ulaşır. 

Bu kadar gûşe-i mihrâba sakındın besdir 

Bir de meyhâneye gel fâîz-i envâr ol ol (36.G/ 11) 

 

Nebâtî üslubunun asıl mayası kabul edilen halk şiiri, halk nağmeleri ve oyun havaları özellikle 

koşma ve geraylılarında kendini göstermiştir. Hatta onun şiirleri, halk nağmelerine söz yazılmış izle-

nimi verir. Bu tarz Mollâ Penâh, Vâkıf tarzı ve âşık şiiri üslubunun harmanlanmasıdır
 
(Hüseyni 1968; 

19). Özellikle “gelme gelme git”, “yahşi yahşi sen”, “get dolanginen hamsan henüz”, “böyle bî-vefa 

olma ey peri” mısraları ile başlayan şiirleri ahenk yönüyle oldukça dikkat çekicidir.  
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Bele bî-vefâ olma ey perî etme çoh cefâ ey sanem sanem 

Gerd-i râhını çeşm-i târıma eyle tûtîyâ ey sanem sanem (9.G/ 1)  

 

Gelme gelme git yahşi yahşi sen men senin kimi yâri istemem 

Öldü 'âşıkın birce gelmedin indi sen iden zârı istemem (8.B/ 1) 

 

Divânındaki şiirler incelendiğinde Nebâtî‟nin devrinin ilimlerine hâkim, eğitimli bir şahsiyet ol-

duğu anlaşılmaktadır. O, “Birunî kadar riyaziyatçı, Ebu‟l-fazl Mîbedî kadar tefsirci, Safiyüddin Er-

mevî kadar mûsıkici, Molla Mehmet Fuzûlî kadar kelamcı ve şair olan Nebâtî, öz asrının Farabi‟si 

Ebu Alî Sinâ'sı Hoca Nasreddin Tusi‟si olmuşdur. Mevlevi Rumî kadar İslam irfanının derinliklerine 

cumabilen hakim” (Düzgün 2006; 56) olarak ifade edilir. Türkçe, Arapça, Farsça ve Tat dilini iyi bil-

mesi ve her dört dilde de şiir yazması ve bu dillerdeki eserleri okuyabilme kabiliyetine sahip olması, 

onun halk arasında “hakîm, tabîb, tali‟ bilen, müneccim, edîb, şair, müfessir, ârif ve enlice bilen kim-

se” olarak tanınmasını sağlamıştır (Mümtaz 2006; 402). Nebâtî, döneminde kendisine imkân sağlan-

madığı, devletin bilgine ve bilgiye değer vermediği ve destek sunmadığı için Ebu Ali Sina, Hoca Nas-

rettin Tusi, Hoca Reşit Fazlullah gibi büyük eserler vücuda getiremez; dünyaca ünlü ediplerden ola-

maz, görüşünü ifade eden H. Düzgün, onun Fuzûlî gibi mazlum, Nesîmî gibi her imkândan uzak, Ko-

şucuoğlu gibi kendi yurduna bağlanıp kalmış, Azerbaycan‟ı ilham kaynağı yapmış biri olduğu fikrin-

dedir (Düzgün 2006; 56). 

Nebâtî üç dilin inceliklerine vakıf ve bu dillerde yazılmış klasikleri okuyan ve büyük zevk alan 

bir şair olmasına rağmen o eserleri tekrar ve taklit etmez. Söz söyleme şekli, üstadı kabul edilen şair-

lere benzese de, konularını kendi muhit ve zamanından alan Nebâtî; gazel, kaside, rubai ve diğer eser-

lerinde kullandığı birçok mazmunu kendi hayatından seçmiştir. Hatta, özellikle gazellerine o zamana 

dek işlenmemiş orijinal keyfiyetler getirir. Yapmış olduğu tekrirler özellikle oldukça dikkat çekicidir.  

Ey gözüm yatma dahi gel dahi bîdâr ol ol 

H
 v
âb-ı gafletden uyan bir gece hûşyâr ol ol

 
(36.G/ 1) 

 

Geldi bir şûh gene yanıma göyçek göyçek 

Vurdu bir tîg-i cefâ cânıma göyçek göyçek (27.G/ 1) 

 

Nebâtî‟nin gazel dili sade, teşbih, istiare ve tasvirlerindeki anlatımlar yenidir (Hüseyni 1968; 15). 

Şiirlerindeki âşıkane mazmunlar sıkça yerini toplumsal, felsefi, dini ve ahlaki konulara terk edebil-

mektedir (İskenderli 2010; 99-109). Şiirlerinde kullandığı dil genellikle sade, samimi ve zengindir. 

Onun dil özelliklerini İskenderli şöyle ifade eder: “Hem hece hem de aruz vezninde yazdığı şiirlerinde 

klasik edebiyattan gelen Arap-Fars menşeli söz ve ifadeler bazen Azerbaycan Türk dilinin öz doğma 

sözlerine karışıp kaynaşır. Ancak hemin sözler, şairin ana dilinin poetik kanunlarına uygunlaştırılır.” 

(İskenderli 2010; 99-109) Klasik üslupla kaleme alınan şiirlerinde dil ağırlaşıp Arapça ve Farsça ter-

kiplerle kurulan mısralara rastlanabilmesine rağmen diğer şiirlerinde dil ve ifade halklaşır. Halk şiiri 

nazım türleriyle yazılmış şiirlerde şair, halk ifadelerinden ve deyimlerden sıkça istifade eder.  

Gel Nebâtî dolanım başına vah vah ne güzel  

Cân verip yâra vefâ râhına kurbân oldum (35.G/ 7) 

 

Elli ıldır bu kadar meclise gitdin geldin 

Oglun ölsün ne yatıpsan dahi bîdâr ol ol (36.G/ 7) 

 

Nebâtî'nin tarikat görüşlerini tebliğ eden dini-ideolojik mahiyetli şiirlerinde dil sade, söz daha 

ahenklidir. Şairin sosyal, siyasî ve felsefi kanaatlerini ifade eden şiirlerde, özellikle kasidelerinde, 

devrin sosyal olarak elit kesiminin zevk ve dünya görüşüne hitap etmek amaçlandığından, dil farklıla-

şır ve daha süslü ve ince bir hal alır. Özellikle gazelleri, mazmun ve ifade yönüyle daha mükemmel 
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bediî örnekler sayılabilir (Osmanoğlu 1995; 231). Divân edebiyatı tarzında yazdığı şiirlerinde de zen-

gin halk diline ve ifadelerine yer verir. 

Oda yahdın men-i bî-çâreni pervâne kimi 

Acıkın geldi meger 'âşık-ı insân oldum (55.G/ 2)  

 

Eger maḳdûr ola vaslın mana rûz-ı kıyâmetde 

Gözüm çıhsın eger bahsam behişt ü hûr u gılmâna (55.G/15) 

 

Şair kendi hayatından sahneleri, umutsuzluğu ve yalnızlığı tüm içtenliğiyle ve dilindeki sadelikle 

şiirine yansıtır: 

Ne müddetdir men-i bî-çâre yâ Rab yârsız kaldım 

Bozuldu revnâkım dagıldı ev pergârsız kaldım (37.G/1) 

 

Nebâtî‟nin kullanmış olduğu terkipler açıktır. Şair, bazen Farsça bir terkip kurarken araya Türkçe 

sözcükler serpiştirerek yine orijinal bir tarz ortaya koyar, tamlamaya yeni bir form kazandırır: 

'Aşkı 'âşıklıgı men ileme zâhid billah 

'Aklını başına yık 'âşık bir yâr ol ol (23.G/ 13) 

 

 Mülemma şeklinde kaleme aldığı şiiri dışında da şair Azerice, Farsça, Arapça ve bazen de Tat 

dilinde yazdığı mısraları yer yer birleştirir: 

Geçmez 'ârif bu neş‟eden billah 

Tarf-ı cû pây-i gül şeb-i mehtâb (3.TB/ 6) 

 

Sâkîya dur bâde ver açıldı gül geldi bahâr 

Ebr-i rahmet eyledi sahrâ vü bâgı lâle-zâr 

Nâle çek bülbül kimi dur raksa gel dîvâne-vâr 

Mest ü mestâne bu ismi söyle her dem âşikâr 

Şîr-i Yezdân şâh-ı merdân Haydar-ı Düldül-süvâr 

Lâ fetâ illâ 'Ali lâ Seyfe illâ Zülfikâr (1.Ms/ 1)  

 

Başka bir şiirinde de “cun, heyrun, tehbin, buvanım, azıvamun” gibi Tatça sözcükleri kullanarak 

Tat dilinin hususiyetlerini duyurur: 

Sâkî dolanım başına bu cun sene kurbân 

Yek bâde buvanım hân sultân sene kurbân 

Gâh Türkî vü gâh Arabî gâh Fârisî 

Gâh Tâtî bu neyçün azu vâmun sene kurbân (49.R) 

 

Bir şiirinde de Üştibin‟e geldikten sonra Tat dilini öğrendiğinden ve bu dilin tesiri altında kendi 

dilinin değiştiğinden bahseder: 

Üştibîn eyleyip meni Tâtî 

Şi'rimi yahşi eyleyip mevzûn (6.TB/ 20) 

 

Ancak bu durum şairin kendi seçimidir: 

Biri 'İberî deyer biri 'Arabî 

Mâ'il oldum zebân-ı Tâtîye men (6.TB/21) 

 

Nebâtî'nin şiirlerinin en önemli hususiyetlerinden biri de ondaki samimiyettir. Şiirlerinin Fuzûlî 

zirvesine yükselmesi, Mevlevi esintileri hissettirmesi ve “kamış kaleminden kağıda dökülen sözlerin 

tadı” da yine kendine has özelliklerinin sonucudur. O, okuyucusuyla konuşur gibidir:  

Size menden emânet ey civânlar men ki hâ gitdim 

Velîkîn siz hayıfsız düşmeyin bu kanlı sevdâya (3.G/ 5) 
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Şiirlerindeki sanatkârlık, akıcılık ve ahenk, vezni kullanmadaki başarısından ziyade redifler ve 

söz tekrarlarındaki ustalıktan kaynaklanmaktadır. 

Sensiz olmuşam zâr u bî-nevâ hicr düşkünü derde mübtelâ 

Gel bu derde sen lutf kıl özün eyle bir devâ ey sanem sanem (9.G/ 4) 

 

Şiirlerindeki önemli ahenk unsurlarından biri de özellikle koşmalarında, mısranın birinci ve ikin-

ci bölümlerine yerleştirilen sözlerin başarılı şekilde düzenlenmesidir. Bu mısralar ayrıldığında tamam-

lanmış cümleler ortaya çıkmaktadır. Bu ise şiirlerinin ahengini kat kat artıran bir hususiyettir. Ayrıca 

tekrirlerdeki ustalık da ifadeyi kuvvetlendiren ve canlandıran unsurlardandır (Hemzeyeva 1992; 34). 

Bu nece nergisdir bu nece gözdür 

Bu nece lâledir bu nece üzdür 

Bu nece şekkerdir bu nece sözdür 

Ne bele la'l olur ne bele güher (3.Ko/ 4) 

 

Şiirlerinde sıkça kullanmış olduğu iç kafiyeler ve redif olarak seçilen bir sözü iki defa söylemesi 

de şiirlerindeki ahengin temel sebepleri arasındadır: 

Bülbül kimi gül üzüne müştâkam 

Tûtî kuşu dilli ey sanem sanem 

Güzeller sultânı göyçekler hânı 

Güle biten tellalı ey sanem sanem (8.Ko/ 1) 

 

Melek manzar perî peyker suhan-güster vefâ-pervîr 

Büt-i meh-rû gül-i hoş-bû sözü şekker gözi şehlâ (1.G/ 3) 

 

Şiirlerinin çoğunda sondaki kafiyeli sözcüğün iki defa tekrarlanmasıyla orijinal bir söyleyiş ya-

kalayan şair, bu kafiyeleri bazen de anlamsız sözcüklerden seçerek vezni tamamlama gayesine girer: 

Pîr-i deryâ-dil ü kudsî gül-i şibl-i haslet 

Şâh-ı Tugrul der ü Ferrûh fer ü kisrâ râ râ (1.K/ 64) 

       

Yohsa Şebdîz-i semek-hîz licâmın koparıp 

Ne haber yık cilven çatladı civân fâ fâ (1.K/ 82) 

   

Bir kafiyeyi şiirde tekrar etmenin hoş karşılanmayacağını bilen şair tekrar ifadeler için şunu söyler: 

Küfürdür kâfiyede bir sözü tekrâr demek 

Men mükerrer deyirem dur getir mînâ mînâ (1.K/ 11) 

      

Bir başka şiirinde de kinayeli bir üslupla, Karadağlı olduğu için kafiye-seciden anlamadığını ve 

dünyada kayıt tanımayarak, kavim ve akraba bilmediğini yani bir fikre ve mesleğe kulluk etmediğini 

ve şiirlerinde de bir nizam ve kaide gözetmediğini şöyle ifade etmiştir: 

Bilmenem secî' nedir kâfiyeni anlamazam 

Ey Karadaglıyam ver mana hurmâ hurmâ (1.K/13) 

 

Nebâtî, aynı sözü mısraın başında, ortasında veya sonunda tekrar tekrar kullanmıştır. Ancak bu-

nu yaparken genellikle, sözün farklı mânâlarına işaret eder. Hemzeyeva bu tekrarlar hususunda şunları 

söyler: “Bu tekrarlara hiçbir vakt tekrar kimi bahmak olmaz. Bu sözler Nebâtî şiirlerinde her defa 

başka bir sistemde yeni bir bedii tasavvur, yeni bir tablo yaratmak için işledilir. Nebâtî, klasik şiir 

poetikasını mükemmel bildiyi içün bir söz esasında bir heçe farklı suretler yaradır.” (Hemzeyeva 

1992; 107) Aşağıdaki şiirinde ney ve hevâ, binevâ sözleri hem ahenk hem de anlamsal uyum açısın-

dan dikkat çekicidir: 

Ney-i nevâsun yahşi seyrân it neydeki nevâ Hak nevâsıdır 

 Bî-nevâ eger sen de istesen sende ney kimi bir nevâ gerek (5.B/ 7) 
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Onun mûsıkî ile yakından ilgilendiği şiirlerinde terennüm ettiği “hevâ”, “şurî-şâhnâz”, “hü-

seynî”, “zemînhara”, “nişabûrî” gibi mûsıkî terimlerinden anlaşılabilir (Hüseyni 1968; 19). 

Savt-ı Dâvûdı eyleyem zâhir 

Lahn-ı İdrîsi eyleyem inşâ (1.TB/ 14) 

 

Geh Müherka' gehi Nişâbûrî 

Geh Hüseynî gehi zemîn-hârâ (1.TB/ 15) 

 

Divândaki edebi sanatların, yerli yerinde ve çok ustaca kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Özellikle teşbih ve istiarelerde klasik şiirlerden ve âşık edebiyatından gelen etki güçlü olduğu halde, 

divânda orijinal ve bediî ifadelere de sıkça rastlanılmaktadır. Teşbih yaparken benzetilenin bir özelliği 

benzeyenden üstün ve kuvvetli olmalıdır. Ancak Nebâtî şiirlerinde sıklıkla vurgulanan durum, sevgi-

linin doğadaki hiçbir varlıkla tasvirinin mümkün olmamasıdır. Şiirlerde genellikle teşbihler peş peşe 

sıralanır: 

Üzü gül yarpakı tek sînesi mermerden sâf  

Buhakı lü‟lü‟-yi ter güher-i rahşân geldi (65.G/10) 

 

Şair bazen de teşbih ve istiareleri iç kafiyelerle sunarak şiirin hem ahengini hem de etki gücünü 

artırır: 

 Melek-manzar perî-peyker suhan-güster vefâ-pervîr 

Büt-i meh-rû gül-i hoş-bû sözü şekker gözü şehlâ (1.G/ 3) 

 

 Semen-ruhsâr müşkîn-mû şelâyîn-kâmet-i dil-cû 

Ser-â-ser fitne vü câdû ser-â-pâ şurîş ü gavgâ (1.G/ 4) 

 

Nebâtî Divânı‟ndaki güzellik ve şiirselliğin önemli kaynakları arasında sözlü halk edebiyatı ve 

mısralardan duyulan mûsiki ilk sıralardadır. Kafiyelerinde kullandığı cinaslar, şairin dile hâkimiyetini 

ve sanatçı yönünü gösteren izlerdir. Cinaslı sözcükleri bazen 4-5 mânâya gelecek şekilde kullanır: 

Çekin gitsin men minnenem yâd ata 

Sevebilmez özge oglun yâd ata 

Bu yorgun maralı koyma yâd ata 

Üzün hadengine dîdâr ey perî (8.Te/ 2) 

 

Tezatların kullanımında da oldukça başarılı olan şair, tasvir ettiği hadisenin daha iyi tasavvur 

edilmesini sağlamakta zıt anlamlı söz ve hallerin gücünden yararlanır:  

Hazân olanda deyiller şecer töker bergin 

Kazânı gör ki meni nevbahâr yandırdı (57.G/ 6) 

 

Divânda dikkat çeken bir diğer unsur da tabiatın sıkça terennüm edilmesidir. Mesleği dolayısıyla 

tabiatla iç içe olan şair, tam bir doğa tutkunudur. Tabiatın güzellikleri ile insanın manevi halleri ara-

sında ilgiler kurar (Hemzeyeva 1992; 88). 

Menim bu nâ-tüvân gönlüm gene fasl-ı bahâr ister 

Hemîşe bülbül-i şeydâ kimi bir murg-zâr ister (12.G/1) 

 

Nebâtî'nin şiirlerinde ders ve nasihat dolu ifadelere sıkça rastlamak mümkündür. Köçerli, onun 

bu tarzı ile ilgili şunları belirtir: “Her şiirinin ve her beytinin tekellümünde derin manalar var. Her bir 

kelimesi büyük nasihatdir. Tarz u kelamda ve şive-i lisanda o kadar hilavet ve fesahat var ki ehl-i hal 

onu mütalaa etdikde valih olur, dimağı başka bir zevk ile vasfa gelüben bir feyzle dolur.” (Köçerli 

1920; 544) Şiire mistik bir bakış açısıyla yaklaşan şair, yazdığı beyitleri gaybdan ulaşan sesin tezahü-

rü, Hakk‟ın fermanı olarak görür; sözün İlahi kaynağına işaret eder. Ona göre söz, göklerden gönderi-

len bir vergidir: 



 600   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

Yetdi nidâ sem'ime hâtif-i lâ-reybden  

Matlabın oldu revâ hâtırını şâd kıl (27.G/11) 

 

Levheşullah kimdi bilmem 'aşk dîvânın yazarı 

'Âşık u ma'şûk kimdir Vâmık u 'Azra nedir (14.G/ 9) 

 

Nebâtî, şiir yazma sürecinde kendisinin sadece bir aracı olduğunu söyler. Kalem ise konuşan bir 

kuş olur: 

Hançobânî gene lâl oldu kalem açdı zebân 

Dur Nebâtî ki gelip murg-ı suhan-dân elime (54.G/ 1) 

 

Nebâtî‟nin, Nimetullah Velî‟nin Şiâ tarikatinin müdavimlerinden olduğu, Karadağ‟da etrafına 

topladığı müritlerine tarikatinin inceliklerini öğretip onları teşvik ederken kalemiyle de fikirlerinin 

yayılmasını sağladığı düşünülmektedir (Şamil 2011; 4). Bu tarikatte göre de Allah‟a kavuşmanın yo-

lu, maddi âlemden geçerek kendini dâhilî olarak temizleyip fenâ âlemine geçmektir. Ancak bu yolla 

“Ene‟l-Hak” seviyesine ulaşılabilir. O da Nesîmî gibi “Ene‟l-Hak” ifadesi ile Allah‟ı, insanın özünde 

görür.  

Bele gör besdi Nebâtî ne ene‟l-Hakdır bu 

Dahi bir yol deginen vâhid ü yektâyam men (44. G/ 11 ) 

  

Nebâtî‟nin şiirlerinde, sûfîliğinin ve tarikatinin etkisi büyüktür. Ömrünün ilk yıllarında sûfîlik 

yoluna girmiş ve sonra Şiîlik inancı doğrultusunda Hz Ali‟yi öven pek çok şiir kaleme almıştır (Ka-

sımzade 1975; 58-74). Şair tasavvufla ilgili, özellikle de Hz. Ali sevgisini anlatan pek çok methiye 

yazmış; hatta bu hususta ifrat noktasına varmıştır. Lâkin bundan da çabuk vazgeçip dünya görüşünde 

kendini noksan bularak şöyle der: 

Git dolanginen hamsan henüz pühte olmaka çoh sefer gerek 

Murg-ı Kâf ilen hem-zebân olup devre kalhmaḳa bâl u per gerek (6.B/ 1) 

      

Halk dilinin inceliklerine vakıf olduğu şiirlerinden açıkça anlaşılan Nebâtî, yerli ve mahalli kul-

lanımlara da sıkça başvurur. Nebâtî Divânı‟nın büyük bir bölümünü oluşturan halk şiirleri başta ol-

mak üzere, manzumelerinde sıkça yerli sözcük kullanımına rastlamaktayız. Nebâtî Divânı‟ndaki yöre-

sel ifadelerden ve deyimlerden bazılarını şöyle örneklendirebiliriz: 

Başına dolanma (dönmek) bir sevgi ifadesidir. Bu deyimde, sevgiyle yalvarma ve rica etme söz 

konusudur: 

Başına dönem dolanam o bûyun belâsın alam  

Niye Türk-i çeşm-i mestin ohı bu nişâna gelmez (7.G/ 3) 

 

Kadasın almak deyimi “kadan alam” şeklinde geçer. Birinin başına gelecek felaketleri (kazaları), 

dertleri kendi üzerine almayı istemek anlamına gelir: 

Men onun kadasın alam men onun fedası ollam  

Ondur ki yohdu sanı o bu sözde sene gelmez (7.G/ 7) 

 

Merak edip dinlemek anlamında kullanılan kulak vermek deyimi bu beyitte alma kulağa şeklinde 

kullanılmıştır. 

Alma kulaga vâ'izin pendini etme ictinâb  

Kuvvet-i rûh u cism ü cân mutrib-i hoş sühanda var (5.G/ 16) 

Gam yemek, çok üzülmek ve gam çekmek anlamındadır. Şair, sultan olan sevgilinin ölüm ferma-

nına mührünü basmasından üzüntü duymayacağını şöyle ifade eder: 

Murg-ı dil-i miskini ol zülf-i çelîpâ olanı  

Gam yemez dahi eder hâl-i perîşândan haz (21.G/ 3) 
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Zahidin verdiği nasihatlere karşı âşık olmayı öğütleyen şair, zahide “aklını başına topla” deyimi-

ne karşılık gelen aklını başına yıg ifadesini kullanır: 

'Aşkı 'âşıklıkı men ileme zâhid billah 

'Aklunı başına yıg 'âşık-ı bir yâr ol ol (23.G/ 12)  

       

Yazığı gelmek acımak, üzülmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Şair, burada divâne bir halde 

olduğu için kendi kendine üzülmekte ve bu üzüntüsünü aynı anlama gelen bir söz olan “yüreği yan-

mak” ifadesiyle pekiştirmektedir.  

Yazıkım geldi Nebâtî sene yandı üregim  

Heyfsen çoh da dahi gezme bele dîvâne (43.G/ 9) 

        

Baş çekmek uğramak, önde olmak, itaat etmemek gibi anlamlarda kullanılır. 

Tulû etmez neden şems-i vazîhı  

Fenâya baş çeksin leyletü‟l-duccâ  

Yohsa yatıp meger nesîm-i sabâ 

Meşâmıma yitmez nefhâ-yı seher (6.Ko/ 2) 

     

El götürmek deyimi, dua etmek için el açmak, el kaldırmak, bir işi yapmaya başlamak gibi an-

lamları karşılar: 

Beyâbân-ı cünûnı leşker-i 'aşkım dutup her yan 

Bu tâc-ı sâltanatdan el götürem bir de men hâşâ (3.G/ 4) 

  

Sözü çiğnemek, söyleyeceklerini açık ve kesin ortaya koyamamak, istediğini söyleyememek an-

lamına gelir: 

Muhtasar yeydir Nebâtî bir sözü çoh çigneme 

Şöyle bir yol Haydar-ı Kerrârı gözler gözlerim (8.K/19)  

    

Sonradan bir şeyi kabul edip uymak anlamına gelen imana gelmek ifadesi aşağıdaki beyitte 

olumsuz şekliyle kullanılmıştır: 

Dese günde elli min yol bu sözü eger zebânım 

Gene der ki bir de söyle yorulup îmâna gelmez (7.G/ 8) 

        

“Allah‟ını seversen” anlamına gelen bir halk ifadesi olarak seni Tarı kullanımı ise divanda sıkça 

karşımıza çıkmaktadır: 

Zâhid el çek seni Tarı yeri git deng iyleme 

Sene Allah gerekdir mana Mevlâ Mevlâ (1.K/23) 

 

DĠVÂNI 

Bilinen tek eseri olan divânının tertibine hayatta iken meyletmemiş olan Nebâtî'nin şiirleri, vefa-

tının ardından müritleri ve şakirtleri tarafından toplanmıştır. Divânı, kendisinin ölümünden 1-2 yıl 

sonra yazılmıştır. Ancak bu yazmalardan elimize ulaşan yoktur. Tahminen 40-50 defa Tebriz‟de ve 

birkaç defa da Gilan‟da basılmış nüshalar, Nebâtî‟nin kendi zamanında yazılan divânının kopyalarıdır. 

Elimize ulaşan divânların üçü elyazması ve ikisi taşbasması şeklindedir. Bu divânların hiçbiri eski 

divân tertiblerinde olduğu gibi hamdiye ve na'tiyelerle başlamaz. Nazım türlerinin belli bir sıra dâhi-

linde divânda yer almamasından kaynaklı karışıklık sonucunda müstensihler, Nebâtî‟nin bazı şiirlerini 

iki defa yazmış, bazı şiirlerini de divâna hiç dâhil etmemişlerdir. 

Nebâtî şiirlerinin tamamı divânında yer almamış; devrinin hassasiyetlerine uygun; münasip mev-

zulardaki manzumeleri divâna dâhil edilmiştir. Yaşadığı dönem, bunu zorunlu kıldığından divânlarını 

kendi zamanında, kendi yazdığı gibi sunamamıştır. Çağına ve topluma aykırı fikirlerini ortaya koyma-

sının yaşatacağı sıkıntıları bildiğinden şair, itidal ile davranmayı tercih eder. Şiirlerine sonradan ekle-

diği mısralar, kendisini zor durumlarda bulduğunda bir nevi sığınak sağlayacak şekildedir. Bunu da 
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düşmanlarına hitaben söylediği: “Men divânlarımı gizlettim. Size ancak perişan ve karmakarışık 

divânçe tertip edip verdim.” İfadeleriyle destekler (Mümtaz 2006; 403). 

Eldeki divânlar incelendiğinde şeraite, dine uygun olmayan bazı parçaların çıkarıldığı görülür. 

Bunu da divândaki eksik ve bağlantısız bölümlerden anlamak mümkündür. Divândaki gazellerin alfa-

betik sıraya uygun tanzim edilmeyişi, başında bir dibacenin bulunmaması yönüyle alışılageldik divân 

tertiplerinden farklı olan Nebâtî Divân‟ı, o dönemde koşmaların divânlara dâhil edilmemesine rağ-

men, bu divânda koşmaların yer alması yönüyle de dikkat çekmektedir.  

Nebâtî, Divânını zamanın hükümdarına, aynı zamanda Sadrazam Hacı Mirza Ağa‟ya ve Sadrü‟l-

Memalik Mirza Nesrullah‟a takdim eder. 
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II. SELİM ADINA YAZILMIŞ FARSÇA BİR ESER:  

BEYÂNÎ’NİN TAHMÎS-İ DÎVÂN-I HÂFIZ’I 
Murat Güneş

GD
 

 

GĠRĠġ 

On dördüncü yüzyılda hayat süren HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ, Şemsu'd-dîn Muhammed [tahminen d. 

715-1315/ö. 792-1390]‟in Türk edebiyatının farklı muhitlerine tesiri, Dîvân‟ını Türkçeye büyük bir 

vukufiyetle çevirmiş merhum alim Abdülbaki GÖLPINARLI [ö. 1982]‟nın tespite dayalı ifadesiyle 

“pek şümullü ve pek süreklidir” (Gölpınarlı 1992: XVII). İrfanî ve diğer vasıflarıyla şiirleri ve özellik-

le de gazelleri klasik Türk edebiyatı geleneğinde hayli dikkate alınmış; anlaşılmasına yönelik büyük 

ve küçük çaplı birçok Türkçe şerh ve izahat nitelikli çalışma kaleme alınmıştır.
916

  

Onun şiirlerinin klasik Türk edebiyatı geleneğindeki bir yönü de nazirelere konu oluşudur. Bu 

çalışmayla öncelikle Hâfız‟ın gazellerine nazire yazan belli başlı şairlere dair rastlanan bilgiler değer-

lendirilmeye çalışılacak; şiirlerine tahmis yazdığı bilinen şairlerin musammat örneklerine işaret edile-

cek ve makalenin asıl konusu bağlamıyla, hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Beyânî mahlaslı bir 

şair tarafından II. Selîm [ö. 982/1574] adına kaleme alınmış eserin bilinen tek yazma nüshası tanıtıla-

rak hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.  

 

Türk Şiiri Geleneğinde Hafız‟ın Şiirlerine Nazire ve Tahmisler Üzerine 

Hâfız‟ın gazellerine nazire söyleyen Türk şairlerden bahsederken öncelikle Nevâyî [ö. 

906/1501]‟yi anmak gerekir. Onun Fânî mahlasıyla yazdığı Farsça şiirlerinin gazeliyyat kısmında yer 

alan 485 gazelinin 231‟inde
917

 Hâfız‟ın gazelleriyle nazire ilişkisi bulunmaktadır (Kalkandelen 2004: 

12). Yalnızca bu sayı bile Hâfız‟ın şiirlerinin Nevâyî‟nin ne derecede dikkatinde olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir. 

Osmanlı sahası klasik Türk edebiyatı dairesine mensup şairlerin de onun şiirlerine nazire söyle-

dikleri bilinirken;
918

 Âlî [ö. 1008/1600]‟nin ise Mecme„u'l-Bahreyn‟iyle Hâfız‟ın 50‟den fazla gazelini 

tanzir ettiği tespit edilmiştir (Karahan 1980: 275-286).
919

  

                                                           
* Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. 
916 Ayrıntı için bk. GÜRER, Abdulkadir (1987), Hafız Divanı’nın Türkçe Tercüme ve Şerhleri, Ankara: Ankara Üniversitesi: Ba-

sılmamış Yüksek Lisans Tezi. 
917 Bu sayı Dîvân-ı Fânî’nin Ruknu'd-dîn-i HUMÂYÛN-FERRUH tarafından 1342/1963’te Tahran’da gerçekleştirilen neşrine 

göredir. Dîvân’ın 1395/2016’da farklı nüshalar dikkatiyle ve 1097 beyit ilavesiyle Kâbil’de yapılmış yeni bir neşrinin de 

varlığı bilinmektedir bk. ‘ALÎ-ŞÎR-İ NEVÂYÎ, Emîr Nizâmu'd-dîn, Dîvân-ı Emîr Nizâmu'd-dîn ‘Alî-Şîr-i Nevâyî Fânî, be-

tashîh-i Seyyid ‘Abbâs-ı RESTÂHÎZ-İ SÂNÇÂREKÎ, İntişârât-i Emîrî, Kâbil 1395, 418 s.; ki bu neşirde farklılık gösterebi-

lir.  
918 Bu konu hakkında ayrıca bk. GÖLPINARLI, Abdülbaki (1992), Hafız Divanı, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

XVII-XXIX; MAZIOĞLU Hasibe (1997), ‚Fuzûlî’de Hâfız-ı Şîrâzî’nin Etkisi‛, Fuzûlî Üzerine Makaleler, 199-223, Ankara: 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları; AKSOYAK, İsmail Hakkı (2010), ‚Bir Mizaç 

Şairinin Acem Lisanıyla İmtihanı Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mecmau'l-Bahreyn’i‛, Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski 

Türk Edebiyatı Sempozyumu 15-16 Mayıs 2009, 275-286, Editörler: Doç. Dr. Süleyman ÇALDAK, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ha-

lil TUĞLUK, Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Yayın No: 3. DEĞİRMENÇAY, Veyis (2013), Farsça Şiir Söyleyen Osmanlı 

Şairleri, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları. 
919 Bu eser hakkında ayrıca bk. AKSOYAK, İsmail Hakkı (2012) ‚Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hafız ile Boy Ölçüştüğü Eseri: 

Mecmau'l-Bahreyn *Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mecmau'l-Bahreyn’inin Önsözü+‛, I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat 

İlişkileri Sempozyumu 15-17 Mayıs 2012, 303-352, Editörler: Perihan ALTINSOY, Ömer ARSLAN, İstanbul: İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşer Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü; ATALAY, Mehmet ve BAŞARAN, Orhan 

(2010), ‚Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mecmau'l-Bahreyn Adlı Eseri I‛, Doğu Araştırmaları, 6: 75-90, (2011), ‚Gelibolulu 

Mustafa Âlî’nin Mecmau'l-Bahreyn Adlı Eseri II‛, Doğu Araştırmaları, 7: 83-116. 
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Bu bağlamdaki malumat tezkire metinlerinden de takip edilebilinmektedir. Örneğin Sehî Bey [ö. 

955/1548], Mahmud Paşa [ö. 878/1474] hakkında bilgi verirken: “… Ḫvāce Ḥāfıẓ-ı Şýrāzý ġazeliyyātı-

na niçe cevāb dimişdür …”920
 (Kut 1978: 115); Latîfî [ö. 990/1582], Hızrî [ö. 923/1518] biyografisi 

içerisinde: “… ekŝer-i evḳātda Dývān-ı Ḥāfıẓ tetebbuʿ iderdi ve gāhý naẓýre dir idi …” (Canım 2000: 

246); Ahdî-yi Bağdâdî [ö. 1002/1593-94] Nevâlî-yi Saruhânî‟nin Hâfız‟ın gazeline naziresini eserine 

kaydetmişken (Solmaz 2014: 36
b
); Âlî ise Gubârî-yi Hamîdî‟nin Hâfız‟a nazire söylediği bilgisini ve-

rir (İsen 1994: 249).  

Tezkirelerde geçen diğer bir tarz malumat, Dîvân-ı Hâfız‟ın bütününe nazire söyleyen şairlere dair-

dir ki bu vasıfla öne çıkan iki isim dikkat çekmektedir: Nisârî ve İdrîs-zâde Fazlî [ö. 982/1574]. Nisârî 

biyografisinde Âşık Çelebi [ö. 979/1572]: “… Dývān-ı Ḥāfıẓa temām neẓāʾiri vardur …” (Kılıç 2010: 

847); Ahdî-yi Bağdâdî [ö. 979/1572]: “… Dývān-ı Ḥāfıẓa naẓýre dimişdür …” (Solmaz 2014: 190
b
); Âlî 

ise: “… Ḫvāce Ḥāfıẓ Dývānına el urdı elifden başlayup yāya varınca neẓāʾir diyüp ġāyete irgürdi …” 

(İsen 1994: 277); İdrîs-zâde Fazlî [ö. 982/1574] hakkında ise Âşık Çelebi: “… evvel defʿa def-

terdārlıḳdan ferāġat itdüklerinde Dývān-ı Ḥāfıẓ tetebbuʿ iderler ve ḳāfiye-ber-ḳāfiye cevāblar dirler idi 

…” (Kılıç 2010: 1190-1191); Ahdî-yi Bağdâdî: “… Ḫvāce Ḥāfıẓ-ı Şýrāzýnüñ bi't-temām Dývān-ı ḫuceste-

fercāmlarına ḳāfiye-ber-ḳāfiye naẓýre-i bý-naẓýr belki dil-peẕýr taḥrýr ü taḳrýr itmişdür …” (Solmaz 2014: 

19
a
); Kınalızâde Hasan Çelebi: “… Dývān-ı Ḥāfıẓı ġazel-be-ġazel ḳāfiye-ber-ḳāfiye tetebbuʿ itmişdür …” 

(Eyduran 1999: 793); Beyânî de: “… Dývān-ı Ḥāfıẓı ġazel-be-ġazel tetebbuʿ idüp naẓýre diyüp Sulṭān Sü-

leymān Ḫāna virmişdi …” (Sungurhan 1994: 119) şeklinde bilgi vermektedirler.  

Klasik Türk edebiyatı tarihinin divan sahibi önemli şahsiyetlerinin musammatları arasında onun 

şiirlerine yazılmış tahmislere de rastlanmaktadır. Örneğin on beşinci yüzyıl şairi Nizâmî-yi Karamanî, 

onun matlalı gazeline (İpekten 1974: 276-279; gazel için bk. İncû-yi Şîrâzî 1381: 97); Lâmi„î Çelebi 

[ö. 938/1532] 

 ساقی کجاست گو سبب انتظار چيست خوشتر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشتعيب 

 

matlalı gazeline (Burmaoğlu 1983: 170; gazel için bk. İncû-yi Şîrâzî 1381: 77). Nev„î-yi Malkaravî [ö. 

1007/1599]  

 اعتبار سخن عام چه خواهد بودن   باده خور غم مخور و پند مقلد منيوش

 

gazel beytinin ilk mısraına (Tulum-Tanyeri 1977: 217-218; gazel için bk. İncû-yi Şîrâzî 1381: 458). 

Bâkî [ö. 1008/1600]  

 سر مرا بجز اين در حواله گاهی نيست جز آستان توام در جهان پناهی نيست

 چه غم ز حال ضعيفان ناتوان داری تو را که هر چه مراد است در جهان داری

 که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی ینوبهار است در آن کوش که خوشدل باش

 

matlalı gazellerine (Küçük 1994: 455-462; gazeller için bk. İncû-yi Şîrâzî 1381: 93, 516, 529); Nâbî 

[ö. 1124/1712] Dîvân-ı Fârsî‟sinde yer alan tahmisleri arasında 

 واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 

matlalı gazeline (Muheddis 1377: 419-423; gazel için bk. İncû-yi Şîrâzî 1381: 214); aynı şekilde Sün-

bülzâde Vehbî [ö. 1149/1736] Dîvân-ı Fârsî‟sinde 

 دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

                                                           
920 Adnî’nin Türkçe mi Farsça mı şiirlerinin kastedildiği kesin olarak malum olmayıp ayrıca tetkike muhtaç olan bu malu-

mat, onun edebî kişiliğini aydınlatma noktasında da dikkate değer bir bilgidir. 
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matlalı gazeline (Küçük 2010: 14-16; gazel için bk. İncû-yi Şîrâzî 1381: 523) ve Şeyh Gâlib [ö. 

1213/1799] ise 

 پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

 

matlalı gazeline diğer şairlerden de farklı olarak Türkçe tahmisle musammatları arasında yer verir 

(Gürer 1994: 263-265; gazel için İncû-yi Şîrâzî 1381: 33). Yalnızca örnek olarak işaret etmeye çalıştı-

ğımız bu türden tahmisler, konu üzerinde yapılacak ayrıntılı çalışmalarla daha da artabilir. 

 

Beyânî‟ye Dair  

On altı ve on yedinci yüzyıl klasik Türk şiiri tarihinde Beyânî mahlaslı şairler hakkında bilgi ve-

ren tezkirelerdeki malumatı başka kaynaklarla da destekleyerek değerlendiren Sadeddin Nüzhet Ergun 

[ö. 1946]‟un Türk Şairleri‟nin Beyânî maddelerinde Dîvân-ı Hâfız‟a bu mahlasla tahmisi bulunan bir 

şairden
921

 bahsedilmiyor (Ergun 1946: 830-836). İnceleme konu edilen eserin Türk edebiyatı tarihinde 

Beyânî mahlasını kullanmış hangi şaire ait olduğu kesin olarak belli olmadığı gibi hem yazma hem de 

kaynaklarda yer alan bilgilere dayanarak da bu hususu kesin bir neticeyle belirlemek şu anki bilgilere 

göre imkân dahilinde değildir.
922

 

Eserin Arapça dibacesinde müellifin bizzat kendisinin verdiği bilgiler ise; Allah‟ın yardımıyla 

Arabî, Fârsî ve Türkî divanlar telif edip bunları itmam kılmaya muvaffak olduğunu ve bazı sadık dost-

larının kendisinden talep etmeleri üzerine Dîvân-ı Hâfız‟a tahmis yazmaya başladığını ve eseri II. 

Selîm‟e hediye niyetiyle kaleme aldığına dair olmakla sınırlıdır [vr. 1
b
-2

a
]. Dibacede kendisine dair 

başka bir malumata rastlanmıyor.  

Dîvân-ı Hâfız‟a Beyânî mahlasıyla tahmis yazmış bir şaire dair bir bilgiye Muhyî-yi Gülşenî [ö. 

1604]‟nin Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî‟sinde rastlanıyor. Muhyî onun Bahr-ı Tavîl ve Kasîde-i Şutur 

u Hâr isimli eserleri olduğuna da işaret ederek şu bilgileri vermekte: “… Merḥūm Mevlānā Beyāný ile 

Edirne‟de sene iŝneyn ve sittýn ve tisʿý-miʾede (962/1554-55) cemʿ olup altı ay bir yirde olduḳ. Bu dāʿý 

ile olan fuḳarāya ṣalāt ve evrādda naḳýb idi. Ḥāfıẓ‟uñ üç yüz miḳdārı ġazelini taḫmýs itdi …” (Yazıcı 

1982: 166-167; Koç-Tanrıverdi 2014: 158).  

Bu malumatın tarih olarak uygunluğunu kabul etmek mümkünse de üç yüz civarında gazelin 

tahmis edildiği bilgisiyle eserin mevcut yazmasında tahmis yapılan seksen üç sayısı oldukça farklıdır. 

Belki de mevcut yazma eserin eksik veya bir seçki nüshasıdır ki ihtimalen de olabilir. Hatta tahmisler 

arasında Emîr Husrev-i Dihlevî [ö. 725/1325] ve Kâtibî-yi Turşîzî [ö. 839/1435]‟nin gazellerine yöne-

lik yazılan tahmisler de dikkate alındığında Beyânî‟nin başka şairlerin şiirlerini tahmis etmiş olabile-

ceği ihtimali de ortaya çıkmaktadır. Ancak Beyânî hakkında bunlardan başka daha fazla ve yeterli ve 

kesin hükümle ifade edilebilecek bir bilgiye sahip değiliz.  

 

Tahmis-i Dîvân-ı Hâfız 

Eserin bilinen tek nüshası Kayseri Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi‟nin Farsça yazmaları 

arasında 1278 numarayla kayıtlıdır (Karabulut 1982: 189). Talik yazıyla, 83 v., 13 st., hem dibace 

hem de tahmisler öncesindeki iki serlevha da müzehheb, tahmis metinleri cedvelli, muhtelif varaklar-

da Raşit Efendi Kütüphanesi‟nin vakıf mühürleri bulunmakta. Yazmada istinsah tarihi ve müstensih 

                                                           
921 Yine Beyânî mahlaslı bir şair tarafından tek nüshası Yapı Kredi Sermet Çifter Yazma Eser Kütüphanesi’nde Y-0463 nu-

marayla kayıtlı ve çoğunlukla on altıncı asır şairlerinin Türkçe şiirlerine yönelik tahmislerin bulunduğu yazmayla yazı-

nın konusu olan şair ve eserinin alakasının olmadığını belirtmek gerekir. Bu eser üzerinde iki ayrı çalışma için bk. BAY-

RAKDAR, Yasemin (2017), Beyânî ve Tahmîsleri (Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Y-0463 Numaralı Yazma Eser-

Transkripsiyonlu Metin-İnceleme), Giresun: Giresun Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; YAPINCA, Salih (2017), 

Beyânî-i Karahisârî Dîvânı (İnceleme-Metin), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 
922 Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi’nin kataloğunda eserin tezkire yazarı Beyânî’ye ait olabileceği yönündeki tahmi-

nin herhangi bir dayanağı yoktur bk. KARABULUT, Ali Rıza (1982), Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesindeki Türkçe Farsça 

Arabça Yazmalar Kataloğu, Kayseri: Emek Matbaacılık, s. 189. 
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bilgisi yer almaz; fiziki olarak gayet diri ve tamdır. Eserin adı dibace öncesindeki serlevhada Taḫmýs-i 

Dývān-ı Ḥāfıẓ şeklinde belirtilmiştir. Yazmanın 1
b
-2

a
 varak aralığında yer alan dibacesi Arapça kale-

me alınmışken; dibace sonunda II. Selîm‟e yönelik dua muhtevalı Farsça bir manzume yer alır. 

Müellif eseri yazış sebebi hakkında dibacede verdiği bilgide sadık dostlarının kendisinden talep 

etmeleri üzerine bu işe başladığını ve eseri Sultan Selým ibni′s-Sulṭān Süleymān ibni′s-Sulṭān Selým 

ibni′s-Sulṭān ibni′l-Bāyezýd el-Ġāzý adına kaleme aldığı bilgisini verir [vr. 2
a
]. Bundan başka gazelleri 

neye göre seçtiğini ve eseri tertipte izlediği yola dair bir bilgi vermemiştir. 

Eserin adından Dîvân-ı Hâfız‟ın bütününe yönelik olduğu intibaı uyansa da mevcut yazmada 85 

tahmis metni yer almaktadır. Bunlardan 83‟ü Hâfız‟ın gazellerineyken nüshadaki 84. tahmisteki [vr. 

81
b
-82

a
] gazelin aidiyeti problemlidir. Bu tahmiste gazel mahlası olarak Hâfız geçse de şiir Emîr Hus-

rev-i Dihlevî‟ye aittir
923

 (Nefîsî 1391: 581; Salâhuddîn 1387: 872). Eserdeki son tahmis ise [vr. 82
a
-

83
a
] yine Beyânî tarafından Kâtibî-yi Turşîzî‟nin gazeline yapılmıştır ve bu gazel de Kâtibî‟nin gazel-

lerinin neşrinde bulunmaktadır (Kâmyâr-Hûmuhammedî-yi Heyrâbâdî-Cevâdîniyâ 1382: 64).  

 

Eserde Tahmis Edilen Gazeller Hakkında 

Tahmislerin yazmadaki sırası ve varak aralıklarına işaret edilmiş, tahmis edilen gazellerin matlaları 

verilmiş; tahmis ve gazellerdeki bent ve beyit sayısı farklılığı iki Dîvân-ı Hâfız neşri [Ş.: Seyyid Ebû'l-

Kâsım İncû-yi Şîrâzî tashihi; T.: Ferîdûn Mîrzâ-yı Tîmûrî nüshası] dikkate alınarak gösterilmiştir.  

 

Sıra/Varak 
Bent/Beyit 

Sayısı 
Tahmis Edilen Gazelin Matlaı 

Divan Neşirlerin-

de Gazel Sırası 

1/2b-3a 7/Ş.7- T.7 اال يا ايها الساقی ادر کأسا و ناولها Ş.1-T.1 

  ول ولی افتاد مشکلهاکه عشق آسان نمود ا  

2/3a-4a 7/9-9 10-8 ساقيا برخيز و درده جام را 

  خاک بر سر کن غم ايام را  

3/4a-5a 6/6-7 22-14 صبح دولت میدمد کو جام همچون آفتاب 

  فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب  

4/5a-6a 7/8-12 13/21 میدمد صبح و کله بست سحاب 

  اصحابالصبوح الصبوح يا   

5/6a-6b 7/7-7 50-45 کنون که بر کف گل جام باده صاف است 

  به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است  

6/6b-8a 11/11-11 93-73 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست 

  در حق ما هر چه گويد جای هيچ اکراه نيست  

7/8a-9b 11/11-11 120-96 زان يار دلنوازم شکريست با شکايت 

  گر نکته دان عشقي بشنو تو اين حکايت  

8/9b-10a 7/7-7 71-27 زلف آشفته و خوي کرده و خندان لب و مست 

  پيرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست  

9/10a-11a 6/5-11 124-98 درد ما را نيست درمان الغياث 

  هجر ما را نيست پايان الغياث  

10/11a-11b 7/8-10 125-99 سر خوبان کشوری چون تاج تويی که بر 

  سزد اگر همه دلبران دهندت باج  

                                                           
923 Bu gazel Sûdî-yi Bosnevî’nin şerhinde de Hâfız’a ait olarak yer almıştır bk. SÛDÎ, Muhammed Sûdî-yi Bosnevî (1366), 

Şerh-i Sûdî ber-Hâfız, tercume-i ‘Ismet-i SETTÂRZÂDE, Tehrân: Mu’essese-i İntişârât-i Nigâh, IV, 2644-2646; KAYA, İbra-

him (2013), Bosnalı Sûdî, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız (İnceleme-Tenkitli Metin), Malatya: Öz Serhat Matbaacılık, IV, 2228-2230. 
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11/11b-12b 6/8-11 128-100 اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح 

  صالح ما همه آن است کان تو راست صالح  

12/12b-13b 8/9-9 131-101 دل من در هوای روی فرخ 

  بود آشفته همچون موی فرخ  

13/13b-14a 7/8-9 236-190 دوش ديدم که ماليک در ميخانه زدند 

  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  

14/14a-15a 8/11-11 185-147 به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد 

  که خاک ميکده کحل بصر توانی کرد  

15/15a-16a 9/8-9 234-188 حسب حالی ننوشتی و شد ايامی چند 

  تو پيغامی چندمحرمی کو که فرستم به   

16/16b-17b 8/9-9 284-232 ساقی حديث سرو و گل و الله میرود 

  وين بحث با ثالثه غساله میرود  

17/17b-18a 7/X-7 در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد X-210 

  گر خرمنی بسوزد چندان عجب نباشد  

18/19b-20a 7/7-11 291-240 دست از طلب ندارم تا کام من برآيد 

  يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد  

19/20a-20b 7/7-7 241-194 مرا به رندی و عشق آن فضول عيب کند 

  که اعتراض بر اسرار علم غيب کند  

20/21a-22a 9/9-9 261-213 ياد باد آن که سر کوی توام منزل بود 

  ديده را روشنی از خاک درت حاصل بود  

21/22a-23a 10/10-11 230-185 رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند 

  چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند  

22/23a-24a 7/7-10 196-155 دمی با غم به سر بردن جهان يک سر نمی ارزد 

  به می بفروش دلق ما کز اين بهتر نمی ارزد  

23/24a-24b 7/7-7 207-164 نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد 

  اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد  

24/24b-25b 8/8-12 144-112 پيرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد 

  وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد  

25/25b-26b 8/9-9 218-175 ياری اندر کس نمي بينيم ياران را چه شد 

  دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد  

26/26b-27b 7/7-7 208-165 ش است خلوت اگر يار يار من باشدخو 

  نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد  

27/27b-28b 9/9-9 297-246 مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید 

  که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید  

28/28b-29b 7/7-7 260-208 بود آيا که در ميکده ها بگشايند 

  اگره از کار فروبسته ما بگشايند  

29/29b-30a 7/7-7 177-138 بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 

  باد غيرت به صدش خار پريشان دل کرد  
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30/31a-32a 9/9-9 325-261 گر بود عمر به ميخانه رسم بار دگر 

  بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر  

31/32a-33a 9/10-15 328-264 يوسف گمگشته بازآيد به کنعان غم مخور 

  کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور  

32/33b-34b 9/9-9 327-262 ای خرم از فروغ رخت الله زار عمر 

  بازآ که ريخت بي گل رويت بهار عمر  

33/34b-35a 7/8-8 338-273 بيا و کشتی ما در شط شراب انداز 

  خروش و ولوله در جان شيخ و شاب انداز  

34/35a-36a 8/9-10 339-274 خيز و در کاسه زر آب طربناک انداز 

  پيشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز  

35/36a-37a 9/9-9 346-275 برنيامد از تمنای لبت کامم هنوز 

  بر اميد جام لعلت دردی آشامم هنوز  

36/37a-38a 7/7-7 353-281 درد عشقی کشيدهام که مپرس 

  زهر هجری چشيدهام که مپرس  

37/38a-39a 9/9-9 351-279 دال رفيق سفر بخت نيکخواهت بس 

  نسيم روضه شيراز پيک راهت بس  

38/39a-40a 8/8-9 349-278 گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس 

  زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس  

39/40a-41a 8/8-9 361-286 صوفی گلی بچين و مرقع به خار بخش 

  به می خوشگوار بخش وين زهد خشک را  

40/41a-42a 7/7-7 364-289 شراب تلخ مي خواهم که مردافکن بود زورش 

  که تا يک دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش  

41/42a-43a 8/9-10 377-301 دلم رميده شد و غافلم من درويش 

  که آن شکاری سرگشته را چه آمد پيش  

42/43a-44a 9/10-10 373-296 طابخش جرم پوشدر عهد پادشاه خ 

  حافظ قرابه کش شد و مفتی پياله نوش  

43/44a-44b 7/7-7 371-293 ببرد از من قرار و طاقت و هوش 

  بت سنگين دل سيمين بناگوش  

44/44b-45b 7/X-9 نيست کس را ز کمند سر زلف تو خـالص X-384 

  ميکشی عاشق مسکين و نترسی ز قصاص  

45/45b-46a 5/X-8 گـرد عذار يار ما تا بنوشت دور خط X-389 

  ماه فلک ز روی او راست فتاد در غلط  

46/46a-47a 6/X-7 زچشم بد رخ خوب تورا خداحافظ X-391 

  که کر جمله نکویی به جای ما حافظ  

47/47a-47b 7/9-9 394-306 بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع 

  شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع  

48/48a-48b 7/X-7 سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ X-396 

  که تا چو بلبل بیدل کنم عالج دماغ  

    



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   609 

49/48b-49b 9/9-10 397-309 طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف 

  گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف  

50/49b-50b 7/X-11 کسي مباد چو مِن خسته مبتالی فراق X-399 

  که عمر من همه بگذشت در بالی فراق  

51/50b-52a 11/10-11 400-311 مقام امن و می بی غش و رفيق شفيق 

  گرت مدام ميسر شود زهی توفيق  

52/52a-52a 7/7-7 403-314 اي دل ريش مرا با لب تو حق نمک 

  حق نگه دار که من می روم الله معک  

53/53b-54b 7/7-8 402-312 رعه اي فشان بر خاکاگر شراب خوری ج 

  از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک  

54/54b-55a 9/8-9 410-320 هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمايل 

  هر کو شنيد گفتا لله در قائل  

55/55a-56a 7/7-7 486-382 ما ز ياران چشم ياری داشتيم 

  خود غلط بود آن چه ما پنداشتيم  

56/56a-57a 7/7-8 451-348 مژده وصل تو کو کز سر جان برخيزم 

  طاير قدسم و از دام جهان برخيزم  

57/57a-57b 7/9-10 427-329 زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 

  ناز بنياد مکن تا نکنی بنيادم  

58/57b-58b 8/8-8 469-354 حجاب چهره جان میشود غبار تنم 

  پرده برفکنم خوشا دمی که از آن چهره  

59/58a-59b 9/9-13 464-362 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم 

  بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم  

60/59b-60b 8/9-9 470-355 چل سال بيش رفت که من الف می زنم 

  کز چاکران پير مغان کمترين منم  

61/60b-61b 7/7-8 465-363 حاشا که من به موسم گل ترک می کنم 

  من الف عقل مي زنم اين کار کی کنم  

62/61b-62a 5/X-7 روز عید است و من امروز در آن تدبیرم X-445 

  که دهم حاصل سیروزه و ساغر گیرم  

63/62a-63a 8/9-10 476-367 حاليا مصلحت وقت در آن مي بينم 

  که کشم رخت به ميخانه و خوش بنشينم  

64/63a-64a 7/7-7 498-394 گفته ام و بار دگر می گويم بارها 

  که من دلشده اين ره نه به خود می پويم  

65/64a-64b 7/8-8 496-390 ما شبی دست برآريم و دعايی بکنيم 

  غم هجران تو را چاره ز جايی بکنيم  

66/64b-65b 9/9-9 449-345 نماز شام غريبان چو گريه آغازم 

  دازمبه مويه هاي غريبانه قصه پر  

67/65b-66b 7/7-7 505-398 می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان 

  هجران بالي ما شد يا رب بال بگردان  
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68/66b-67b 7/7-7 513-405 دانی که چيست دولت ديدار يار ديدن 

  در کوی او گدايی بر خسروی گزيدن  

69/67b-68b 9/7-9 507-400 خدا را کم نشين با خرقه پوشان 

  رخ از رندان بی سامان مپوشان  

70/68b-69a 6/6-7 516-410 صبح است ساقيا قدحی پرشراب کن 

  دور فلک درنگ ندارد شتاب کن  

71/69a-70a 8/8-9 517-409 گلبرگ را ز سنبل مشکين نقاب کن 

  يعني که رخ بپوش و جهانی خراب کن  

72/70a-71a 7/7-7 541-428 ار کوگلبن عيش می دمد ساقی گلعذ 

  باد بهار می وزد باده خوشگوار کو  

73/71a-72a 9/10-9 540-421 مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو 

  يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو  

74/72a-73a 9/10-11 557-441 سحرگاهان که مخمور شبانه 

  گرفتم باده با چنگ و چغانه  

75/73a-74a 7/6-7 556-439 وشتم نزديک دوست نامهاز خون دل ن 

  اني رايت دهرا من هجرک القيامه  

76/74a-75a 7/X-7 عید است و موسم گل ساقی بیار باده X-550 

  هنگام گل که دیده است بی می قدح نهاده  

77/75a-75b 5/X-5 تا جمالـت عاشقـان را زد به وصـل خـود صــال X-14 

  لـف و خـالـت در بــالجـان و دل افـتـادهاند از ز  

78/75b-76b 10/10-10 638-505 در همه دير مغان نيست چو من شيدايی 

  خرقه جايی گرو باده و دفتر جايی  

79/76b-77b 10/10-10 603-445 به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می 

  عالج کی کنمت آخرالدواء الکی  

80/78a-79a 9/9-11 563-446 می لبش می بوسم و در می کشم 

  به آب زندگانی برده ام پی  

81/79a-79b 7/8-8 645-510 می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جويی 

  اين گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گويی  

82/79b-80b 9/10-9 634-501 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 

  می خواند دوش درس مقامات معنوی  

83/80b-81b 6/7-7 609-480 اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولی 

  وين دفتر بی معنی غرق می ناب اولی  

    

Sıra/Varak 
Bent/Beyit 

Sayısı 
Tahmis Edilen Gazelin Matlaı 

Divan Neşirlerin-

de Gazel Sırası 

1/2b-3a 7/Ş.7- T.7 اال يا ايها الساقی ادر کأسا و ناولها Ş.1-T.1 

  ان نمود اول ولی افتاد مشکلهاکه عشق آس  

2/3a-4a 7/9-9 10-8 ساقيا برخيز و درده جام را 

  خاک بر سر کن غم ايام را  
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3/4a-5a 6/6-7 22-14 صبح دولت میدمد کو جام همچون آفتاب 

  فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب  

4/5a-6a 7/8-12 13/21 میدمد صبح و کله بست سحاب 

  بوح الصبوح يا اصحابالص  

5/6a-6b 7/7-7 50-45 کنون که بر کف گل جام باده صاف است 

  به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است  

6/6b-8a 11/11-11 93-73 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست 

  در حق ما هر چه گويد جای هيچ اکراه نيست  

7/8a-9b 11/11-11 120-96 با شکايت زان يار دلنوازم شکريست 

  گر نکته دان عشقي بشنو تو اين حکايت  

8/9b-10a 7/7-7 71-27 زلف آشفته و خوي کرده و خندان لب و مست 

  پيرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست  

9/10a-11a 6/5-11 124-98 درد ما را نيست درمان الغياث 

  هجر ما را نيست پايان الغياث  

10/11a-11b 7/8-10 125-99 تويی که بر سر خوبان کشوری چون تاج 

  سزد اگر همه دلبران دهندت باج  

11/11b-12b 6/8-11 128-100 اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح 

  صالح ما همه آن است کان تو راست صالح  

12/12b-13b 8/9-9 131-101 دل من در هوای روی فرخ 

  بود آشفته همچون موی فرخ  

13/13b-14a 7/8-9 236-190 دوش ديدم که ماليک در ميخانه زدند 

  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  

14/14a-15a 8/11-11 185-147 به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد 

  که خاک ميکده کحل بصر توانی کرد  

15/15a-16a 9/8-9 234-188 حسب حالی ننوشتی و شد ايامی چند 

  و که فرستم به تو پيغامی چندمحرمی ک  

16/16b-17b 8/9-9 284-232 ساقی حديث سرو و گل و الله میرود 

  وين بحث با ثالثه غساله میرود  

17/17b-18a 7/X-7 در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد X-210 

  گر خرمنی بسوزد چندان عجب نباشد  

18/19b-20a 7/7-11 291-240 من برآيد دست از طلب ندارم تا کام 

  يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد  

19/20a-20b 7/7-7 241-194 مرا به رندی و عشق آن فضول عيب کند 

  که اعتراض بر اسرار علم غيب کند  

20/21a-22a 9/9-9 261-213 ياد باد آن که سر کوی توام منزل بود 

  ديده را روشنی از خاک درت حاصل بود  

21/22a-23a 10/10-11 230-185 رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند 

  چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند  
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22/23a-24a 7/7-10 196-155 دمی با غم به سر بردن جهان يک سر نمی ارزد 

  به می بفروش دلق ما کز اين بهتر نمی ارزد  

23/24a-24b 7/7-7 207-164 غش باشد نقد صوفی نه همه صافی بی 

  اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد  

24/24b-25b 8/8-12 144-112 پيرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد 

  وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد  

25/25b-26b 8/9-9 218-175 ياری اندر کس نمي بينيم ياران را چه شد 

  دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد  

26/26b-27b 7/7-7 208-165 خوش است خلوت اگر يار يار من باشد 

  نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد  

27/27b-28b 9/9-9 297-246 مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید 

  که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید  

28/28b-29b 7/7-7 260-208 بود آيا که در ميکده ها بگشايند 

  فروبسته ما بگشايند اگره از کار  

29/29b-30a 7/7-7 177-138 بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 

  باد غيرت به صدش خار پريشان دل کرد  

30/31a-32a 9/9-9 325-261 گر بود عمر به ميخانه رسم بار دگر 

  بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر  

31/32a-33a 9/10-15 328-264 نعان غم مخوريوسف گمگشته بازآيد به ک 

  کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور  

32/33b-34b 9/9-9 327-262 ای خرم از فروغ رخت الله زار عمر 

  بازآ که ريخت بي گل رويت بهار عمر  

33/34b-35a 7/8-8 338-273 بيا و کشتی ما در شط شراب انداز 

  خروش و ولوله در جان شيخ و شاب انداز  

34/35a-36a 8/9-10 339-274 خيز و در کاسه زر آب طربناک انداز 

  پيشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز  

35/36a-37a 9/9-9 346-275 برنيامد از تمنای لبت کامم هنوز 

  بر اميد جام لعلت دردی آشامم هنوز  

36/37a-38a 7/7-7 353-281 درد عشقی کشيدهام که مپرس 

  هام که مپرسزهر هجری چشيد  

37/38a-39a 9/9-9 351-279 دال رفيق سفر بخت نيکخواهت بس 

  نسيم روضه شيراز پيک راهت بس  

38/39a-40a 8/8-9 349-278 گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس 

  زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس  

39/40a-41a 8/8-9 361-286 صوفی گلی بچين و مرقع به خار بخش 

  وين زهد خشک را به می خوشگوار بخش  

40/41a-42a 7/7-7 364-289 شراب تلخ مي خواهم که مردافکن بود زورش 

  که تا يک دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش  
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41/42a-43a 8/9-10 377-301 دلم رميده شد و غافلم من درويش 

  که آن شکاری سرگشته را چه آمد پيش  

42/43a-44a 9/10-10 373-296 در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش 

  حافظ قرابه کش شد و مفتی پياله نوش  

43/44a-44b 7/7-7 371-293 ببرد از من قرار و طاقت و هوش 

  بت سنگين دل سيمين بناگوش  

44/44b-45b 7/X-9 نيست کس را ز کمند سر زلف تو خـالص X-384 

  ميکشی عاشق مسکين و نترسی ز قصاص  

45/45b-46a 5/X-8 گـرد عذار يار ما تا بنوشت دور خط X-389 

  ماه فلک ز روی او راست فتاد در غلط  

46/46a-47a 6/X-7 زچشم بد رخ خوب تورا خداحافظ X-391 

  که کر جمله نکویی به جای ما حافظ  

47/47a-47b 7/9-9 394-306 بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع 

  د بر همه اطراف شعاعشمع خاور فکن  

48/48a-48b 7/X-7 سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ X-396 

  که تا چو بلبل بیدل کنم عالج دماغ  

49/48b-49b 9/9-10 397-309 طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف 

  گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف  

50/49b-50b 7/X-11 ی فراقکسي مباد چو مِن خسته مبتال X-399 

  که عمر من همه بگذشت در بالی فراق  

51/50b-52a 11/10-11 400-311 مقام امن و می بی غش و رفيق شفيق 

  گرت مدام ميسر شود زهی توفيق  

52/52a-52a 7/7-7 403-314 اي دل ريش مرا با لب تو حق نمک 

  حق نگه دار که من می روم الله معک  

53/53b-54b 7/7-8 402-312 گر شراب خوری جرعه اي فشان بر خاکا 

  از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک  

54/54b-55a 9/8-9 410-320 هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمايل 

  هر کو شنيد گفتا لله در قائل  

55/55a-56a 7/7-7 486-382 ما ز ياران چشم ياری داشتيم 

  شتيمخود غلط بود آن چه ما پندا  

56/56a-57a 7/7-8 451-348 مژده وصل تو کو کز سر جان برخيزم 

  طاير قدسم و از دام جهان برخيزم  

57/57a-57b 7/9-10 427-329 زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 

  ناز بنياد مکن تا نکنی بنيادم  

58/57b-58b 8/8-8 469-354 حجاب چهره جان میشود غبار تنم 

  که از آن چهره پرده برفکنم خوشا دمی  

59/58a-59b 9/9-13 464-362 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم 

  بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم  

    



 614   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

60/59b-60b 8/9-9 470-355 چل سال بيش رفت که من الف می زنم 

  کز چاکران پير مغان کمترين منم  

61/60b-61b 7/7-8 465-363 سم گل ترک می کنمحاشا که من به مو 

  من الف عقل مي زنم اين کار کی کنم  

62/61b-62a 5/X-7 روز عید است و من امروز در آن تدبیرم X-445 

  که دهم حاصل سیروزه و ساغر گیرم  

63/62a-63a 8/9-10 476-367 حاليا مصلحت وقت در آن مي بينم 

  که کشم رخت به ميخانه و خوش بنشينم  

64/63a-64a 7/7-7 498-394 بارها گفته ام و بار دگر می گويم 

  که من دلشده اين ره نه به خود می پويم  

65/64a-64b 7/8-8 496-390 ما شبی دست برآريم و دعايی بکنيم 

  غم هجران تو را چاره ز جايی بکنيم  

66/64b-65b 9/9-9 449-345 نماز شام غريبان چو گريه آغازم 

  هاي غريبانه قصه پردازم به مويه  

67/65b-66b 7/7-7 505-398 می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان 

  هجران بالي ما شد يا رب بال بگردان  

68/66b-67b 7/7-7 513-405 دانی که چيست دولت ديدار يار ديدن 

  در کوی او گدايی بر خسروی گزيدن  

69/67b-68b 9/7-9 507-400 قه پوشانخدا را کم نشين با خر 

  رخ از رندان بی سامان مپوشان  

70/68b-69a 6/6-7 516-410 صبح است ساقيا قدحی پرشراب کن 

  دور فلک درنگ ندارد شتاب کن  

71/69a-70a 8/8-9 517-409 گلبرگ را ز سنبل مشکين نقاب کن 

  يعني که رخ بپوش و جهانی خراب کن  

72/70a-71a 7/7-7 541-428 دمد ساقی گلعذار کو گلبن عيش می 

  باد بهار می وزد باده خوشگوار کو  

73/71a-72a 9/10-9 540-421 مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو 

  يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو  

74/72a-73a 9/10-11 557-441 سحرگاهان که مخمور شبانه 

  گرفتم باده با چنگ و چغانه  

75/73a-74a 7/6-7 556-439 از خون دل نوشتم نزديک دوست نامه 

  اني رايت دهرا من هجرک القيامه  

76/74a-75a 7/X-7 عید است و موسم گل ساقی بیار باده X-550 

  هنگام گل که دیده است بی می قدح نهاده  

77/75a-75b 5/X-5 تا جمالـت عاشقـان را زد به وصـل خـود صــال X-14 

  ـتـادهاند از زلـف و خـالـت در بــالجـان و دل اف  

78/75b-76b 10/10-10 638-505 در همه دير مغان نيست چو من شيدايی 

  خرقه جايی گرو باده و دفتر جايی  
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79/76b-77b 10/10-10 603-445 به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می 

  عالج کی کنمت آخرالدواء الکی  

80/78a-79a 9/9-11  563-446 می بوسم و در می کشم میلبش 

  به آب زندگانی برده ام پی  

81/79a-79b 7/8-8 645-510 می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جويی 

  اين گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گويی  

82/79b-80b 9/10-9 634-501 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 

  می خواند دوش درس مقامات معنوی  

83/80b-81b 6/7-7 609-480 اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولی 

  وين دفتر بی معنی غرق می ناب اولی  

    

Sıra/Varak 
Bent/Beyit 

Sayısı 
Tahmis Edilen Gazelin Matlaı 

Divan Neşirlerin-

de Gazel Sırası 

1/2b-3a 7/Ş.7- T.7 اال يا ايها الساقی ادر کأسا و ناولها Ş.1-T.1 

  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها  

2/3a-4a 7/9-9 10-8 ساقيا برخيز و درده جام را 

  خاک بر سر کن غم ايام را  

3/4a-5a 6/6-7 22-14 صبح دولت میدمد کو جام همچون آفتاب 

  فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب  

4/5a-6a 7/8-12 13/21 بمیدمد صبح و کله بست سحا 

  الصبوح الصبوح يا اصحاب  

5/6a-6b 7/7-7 50-45 کنون که بر کف گل جام باده صاف است 

  به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است  

6/6b-8a 11/11-11 93-73 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست 

  در حق ما هر چه گويد جای هيچ اکراه نيست  

7/8a-9b 11/11-11  120-96 دلنوازم شکريست با شکايتزان يار 

  گر نکته دان عشقي بشنو تو اين حکايت  

8/9b-10a 7/7-7 71-27 زلف آشفته و خوي کرده و خندان لب و مست 

  پيرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست  

9/10a-11a 6/5-11 124-98 درد ما را نيست درمان الغياث 

  هجر ما را نيست پايان الغياث  

10/11a-11b 7/8-10 125-99 تويی که بر سر خوبان کشوری چون تاج 

  سزد اگر همه دلبران دهندت باج  

11/11b-12b 6/8-11 128-100 اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح 

  صالح ما همه آن است کان تو راست صالح  

12/12b-13b 8/9-9 131-101 دل من در هوای روی فرخ 

  ون موی فرخبود آشفته همچ  

13/13b-14a 7/8-9 236-190 دوش ديدم که ماليک در ميخانه زدند 

  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  
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14/14a-15a 8/11-11 185-147 به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد 

  که خاک ميکده کحل بصر توانی کرد  

15/15a-16a 9/8-9 234-188 حسب حالی ننوشتی و شد ايامی چند 

  محرمی کو که فرستم به تو پيغامی چند  

16/16b-17b 8/9-9 284-232 ساقی حديث سرو و گل و الله میرود 

  وين بحث با ثالثه غساله میرود  

17/17b-18a 7/X-7 در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد X-210 

  گر خرمنی بسوزد چندان عجب نباشد  

18/19b-20a 7/7-11  291-240 از طلب ندارم تا کام من برآيددست 

  يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد  

19/20a-20b 7/7-7 241-194 مرا به رندی و عشق آن فضول عيب کند 

  که اعتراض بر اسرار علم غيب کند  

20/21a-22a 9/9-9 261-213 ياد باد آن که سر کوی توام منزل بود 

  ک درت حاصل بودديده را روشنی از خا  

21/22a-23a 10/10-11 230-185 رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند 

  چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند  

22/23a-24a 7/7-10 196-155 دمی با غم به سر بردن جهان يک سر نمی ارزد 

  به می بفروش دلق ما کز اين بهتر نمی ارزد  

23/24a-24b 7/7-7  207-164 نه همه صافی بی غش باشدنقد صوفی 

  اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد  

24/24b-25b 8/8-12 144-112 پيرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد 

  وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد  

25/25b-26b 8/9-9 218-175 ياری اندر کس نمي بينيم ياران را چه شد 

  ان را چه شددوستی کی آخر آمد دوستدار  

26/26b-27b 7/7-7 208-165 خوش است خلوت اگر يار يار من باشد 

  نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد  

27/27b-28b 9/9-9 297-246 مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید 

  که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید  

28/28b-29b 7/7-7 260-208 بود آيا که در ميکده ها بگشايند 

  اگره از کار فروبسته ما بگشايند  

29/29b-30a 7/7-7 177-138 بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 

  باد غيرت به صدش خار پريشان دل کرد  

30/31a-32a 9/9-9 325-261 گر بود عمر به ميخانه رسم بار دگر 

  بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر  

31/32a-33a 9/10-15 328-264 ته بازآيد به کنعان غم مخوريوسف گمگش 

  کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور  

32/33b-34b 9/9-9 327-262 ای خرم از فروغ رخت الله زار عمر 

  بازآ که ريخت بي گل رويت بهار عمر  
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33/34b-35a 7/8-8 338-273 بيا و کشتی ما در شط شراب انداز 

  خ و شاب اندازخروش و ولوله در جان شي  

34/35a-36a 8/9-10 339-274 خيز و در کاسه زر آب طربناک انداز 

  پيشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز  

35/36a-37a 9/9-9 346-275 برنيامد از تمنای لبت کامم هنوز 

  بر اميد جام لعلت دردی آشامم هنوز  

36/37a-38a 7/7-7 353-281 درد عشقی کشيدهام که مپرس 

  زهر هجری چشيدهام که مپرس  

37/38a-39a 9/9-9 351-279 دال رفيق سفر بخت نيکخواهت بس 

  نسيم روضه شيراز پيک راهت بس  

38/39a-40a 8/8-9 349-278 گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس 

  زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس  

39/40a-41a 8/8-9  361-286 خار بخشصوفی گلی بچين و مرقع به 

  وين زهد خشک را به می خوشگوار بخش  

40/41a-42a 7/7-7 364-289 شراب تلخ مي خواهم که مردافکن بود زورش 

  که تا يک دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش  

41/42a-43a 8/9-10 377-301 دلم رميده شد و غافلم من درويش 

  که آن شکاری سرگشته را چه آمد پيش  

42/43a-44a 9/10-10 373-296 در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش 

  حافظ قرابه کش شد و مفتی پياله نوش  

43/44a-44b 7/7-7 371-293 ببرد از من قرار و طاقت و هوش 

  بت سنگين دل سيمين بناگوش  

44/44b-45b 7/X-9 نيست کس را ز کمند سر زلف تو خـالص X-384 

  نترسی ز قصاص ميکشی عاشق مسکين و  

45/45b-46a 5/X-8 گـرد عذار يار ما تا بنوشت دور خط X-389 

  ماه فلک ز روی او راست فتاد در غلط  

46/46a-47a 6/X-7 زچشم بد رخ خوب تورا خداحافظ X-391 

  که کر جمله نکویی به جای ما حافظ  

47/47a-47b 7/9-9 394-306 بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع 

  شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع  

48/48a-48b 7/X-7 سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ X-396 

  که تا چو بلبل بیدل کنم عالج دماغ  

49/48b-49b 9/9-10 397-309 طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف 

  گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف  

50/49b-50b 7/X-11 مِن خسته مبتالی فراق کسي مباد چو X-399 

  که عمر من همه بگذشت در بالی فراق  

51/50b-52a 11/10-11 400-311 مقام امن و می بی غش و رفيق شفيق 

  گرت مدام ميسر شود زهی توفيق  
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52/52a-52a 7/7-7 403-314 اي دل ريش مرا با لب تو حق نمک 

  حق نگه دار که من می روم الله معک  

53/53b-54b 7/7-8 402-312 اگر شراب خوری جرعه اي فشان بر خاک 

  از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک  

54/54b-55a 9/8-9 410-320 هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمايل 

  هر کو شنيد گفتا لله در قائل  

55/55a-56a 7/7-7 486-382 ما ز ياران چشم ياری داشتيم 

  ط بود آن چه ما پنداشتيمخود غل  

56/56a-57a 7/7-8 451-348 مژده وصل تو کو کز سر جان برخيزم 

  طاير قدسم و از دام جهان برخيزم  

57/57a-57b 7/9-10 427-329 زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 

  ناز بنياد مکن تا نکنی بنيادم  

58/57b-58b 8/8-8 469-354 حجاب چهره جان میشود غبار تنم 

  خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم  

59/58a-59b 9/9-13 464-362 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم 

  بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم  

60/59b-60b 8/9-9 470-355 چل سال بيش رفت که من الف می زنم 

  کز چاکران پير مغان کمترين منم  

61/60b-61b 7/7-8 465-363 شا که من به موسم گل ترک می کنمحا 

  من الف عقل مي زنم اين کار کی کنم  

62/61b-62a 5/X-7 روز عید است و من امروز در آن تدبیرم X-445 

  که دهم حاصل سیروزه و ساغر گیرم  

63/62a-63a 8/9-10 476-367 حاليا مصلحت وقت در آن مي بينم 

  ش بنشينمکه کشم رخت به ميخانه و خو  

64/63a-64a 7/7-7 498-394 بارها گفته ام و بار دگر می گويم 

  که من دلشده اين ره نه به خود می پويم  

65/64a-64b 7/8-8 496-390 ما شبی دست برآريم و دعايی بکنيم 

  غم هجران تو را چاره ز جايی بکنيم  

66/64b-65b 9/9-9 449-345 نماز شام غريبان چو گريه آغازم 

  به مويه هاي غريبانه قصه پردازم  

67/65b-66b 7/7-7 505-398 می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان 

  هجران بالي ما شد يا رب بال بگردان  

68/66b-67b 7/7-7 513-405 دانی که چيست دولت ديدار يار ديدن 

  در کوی او گدايی بر خسروی گزيدن  

69/67b-68b 9/7-9 507-400 کم نشين با خرقه پوشان خدا را 

  رخ از رندان بی سامان مپوشان  

70/68b-69a 6/6-7 516-410 صبح است ساقيا قدحی پرشراب کن 

  دور فلک درنگ ندارد شتاب کن  
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71/69a-70a 8/8-9 517-409 گلبرگ را ز سنبل مشکين نقاب کن 

  يعني که رخ بپوش و جهانی خراب کن  

72/70a-71a 7/7-7 541-428 گلبن عيش می دمد ساقی گلعذار کو 

  باد بهار می وزد باده خوشگوار کو  

73/71a-72a 9/10-9 540-421 مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو 

  يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو  

74/72a-73a 9/10-11 557-441 سحرگاهان که مخمور شبانه 

  نهگرفتم باده با چنگ و چغا  

75/73a-74a 7/6-7 556-439 از خون دل نوشتم نزديک دوست نامه 

  اني رايت دهرا من هجرک القيامه  

76/74a-75a 7/X-7 عید است و موسم گل ساقی بیار باده X-550 

  هنگام گل که دیده است بی می قدح نهاده  

77/75a-75b 5/X-5 تا جمالـت عاشقـان را زد به وصـل خـود صــال X-14 

  جـان و دل افـتـادهاند از زلـف و خـالـت در بــال  

78/75b-76b 10/10-10 638-505 در همه دير مغان نيست چو من شيدايی 

  خرقه جايی گرو باده و دفتر جايی  

79/76b-77b 10/10-10 603-445 به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می 

  عالج کی کنمت آخرالدواء الکی  

80/78a-79a 9/9-11 563-446 لبش می بوسم و در می کشم می 

  به آب زندگانی برده ام پی  

81/79a-79b 7/8-8 645-510 می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جويی 

  اين گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گويی  

82/79b-80b 9/10-9 634-501 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 

  س مقامات معنویمی خواند دوش در  

83/80b-81b 6/7-7 609-480 اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولی 

  وين دفتر بی معنی غرق می ناب اولی  

    

Sıra/Varak 
Bent/Beyit 

Sayısı 
Tahmis Edilen Gazelin Matlaı 

Divan Neşirlerin-

de Gazel Sırası 

1/2b-3a 7/Ş.7- T.7 أسا و ناولهااال يا ايها الساقی ادر ک Ş.1-T.1 

  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها  

2/3a-4a 7/9-9 10-8 ساقيا برخيز و درده جام را 

  خاک بر سر کن غم ايام را  

3/4a-5a 6/6-7 22-14 صبح دولت میدمد کو جام همچون آفتاب 

  فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب  

4/5a-6a 7/8-12 13/21 و کله بست سحاب میدمد صبح 

  الصبوح الصبوح يا اصحاب  

5/6a-6b 7/7-7 50-45 کنون که بر کف گل جام باده صاف است 

  به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است  
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6/6b-8a 11/11-11 93-73 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست 

  در حق ما هر چه گويد جای هيچ اکراه نيست  

7/8a-9b 11/11-11 120-96 زان يار دلنوازم شکريست با شکايت 

  گر نکته دان عشقي بشنو تو اين حکايت  

8/9b-10a 7/7-7 71-27 زلف آشفته و خوي کرده و خندان لب و مست 

  پيرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست  

9/10a-11a 6/5-11 124-98 درد ما را نيست درمان الغياث 

  يست پايان الغياثهجر ما را ن  

10/11a-11b 7/8-10 125-99 تويی که بر سر خوبان کشوری چون تاج 

  سزد اگر همه دلبران دهندت باج  

11/11b-12b 6/8-11 128-100 اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح 

  صالح ما همه آن است کان تو راست صالح  

12/12b-13b 8/9-9 131-101 دل من در هوای روی فرخ 

  بود آشفته همچون موی فرخ  

13/13b-14a 7/8-9 236-190 دوش ديدم که ماليک در ميخانه زدند 

  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  

14/14a-15a 8/11-11 185-147 به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد 

  که خاک ميکده کحل بصر توانی کرد  

15/15a-16a 9/8-9  234-188 و شد ايامی چندحسب حالی ننوشتی 

  محرمی کو که فرستم به تو پيغامی چند  

16/16b-17b 8/9-9 284-232 ساقی حديث سرو و گل و الله میرود 

  وين بحث با ثالثه غساله میرود  

17/17b-18a 7/X-7 در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد X-210 

  گر خرمنی بسوزد چندان عجب نباشد  

18/19b-20a 7/7-11 291-240 دست از طلب ندارم تا کام من برآيد 

  يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد  

19/20a-20b 7/7-7 241-194 مرا به رندی و عشق آن فضول عيب کند 

  که اعتراض بر اسرار علم غيب کند  

20/21a-22a 9/9-9 261-213 ياد باد آن که سر کوی توام منزل بود 

  را روشنی از خاک درت حاصل بودديده   

21/22a-23a 10/10-11 230-185 رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند 

  چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند  

22/23a-24a 7/7-10 196-155 دمی با غم به سر بردن جهان يک سر نمی ارزد 

  به می بفروش دلق ما کز اين بهتر نمی ارزد  

23/24a-24b 7/7-7 207-164 نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد 

  اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد  

24/24b-25b 8/8-12 144-112 پيرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد 

  وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد  
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25/25b-26b 8/9-9 218-175 ياری اندر کس نمي بينيم ياران را چه شد 

  کی آخر آمد دوستداران را چه شد دوستی  

26/26b-27b 7/7-7 208-165 خوش است خلوت اگر يار يار من باشد 

  نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد  

27/27b-28b 9/9-9 297-246 مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید 

  که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید  

28/28b-29b 7/7-7  260-208 ها بگشايندبود آيا که در ميکده 

  اگره از کار فروبسته ما بگشايند  

29/29b-30a 7/7-7 177-138 بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 

  باد غيرت به صدش خار پريشان دل کرد  

30/31a-32a 9/9-9 325-261 گر بود عمر به ميخانه رسم بار دگر 

  بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر  

31/32a-33a 9/10-15 328-264 يوسف گمگشته بازآيد به کنعان غم مخور 

  کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور  

32/33b-34b 9/9-9 327-262 ای خرم از فروغ رخت الله زار عمر 

  بازآ که ريخت بي گل رويت بهار عمر  

33/34b-35a 7/8-8 338-273 بيا و کشتی ما در شط شراب انداز 

  لوله در جان شيخ و شاب اندازخروش و و  

34/35a-36a 8/9-10 339-274 خيز و در کاسه زر آب طربناک انداز 

  پيشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز  

35/36a-37a 9/9-9 346-275 برنيامد از تمنای لبت کامم هنوز 

  بر اميد جام لعلت دردی آشامم هنوز  

36/37a-38a 7/7-7 353-281 که مپرس درد عشقی کشيدهام 

  زهر هجری چشيدهام که مپرس  

37/38a-39a 9/9-9 351-279 دال رفيق سفر بخت نيکخواهت بس 

  نسيم روضه شيراز پيک راهت بس  

38/39a-40a 8/8-9 349-278 گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس 

  زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس  

39/40a-41a 8/8-9 361-286 چين و مرقع به خار بخشصوفی گلی ب 

  وين زهد خشک را به می خوشگوار بخش  

40/41a-42a 7/7-7 364-289 شراب تلخ مي خواهم که مردافکن بود زورش 

  که تا يک دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش  

41/42a-43a 8/9-10 377-301 دلم رميده شد و غافلم من درويش 

  چه آمد پيشکه آن شکاری سرگشته را   

42/43a-44a 9/10-10 373-296 در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش 

  حافظ قرابه کش شد و مفتی پياله نوش  

43/44a-44b 7/7-7 371-293 ببرد از من قرار و طاقت و هوش 

  بت سنگين دل سيمين بناگوش  

    



 622   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

44/44b-45b 7/X-9 نيست کس را ز کمند سر زلف تو خـالص X-384 

  ميکشی عاشق مسکين و نترسی ز قصاص  

45/45b-46a 5/X-8 گـرد عذار يار ما تا بنوشت دور خط X-389 

  ماه فلک ز روی او راست فتاد در غلط  

46/46a-47a 6/X-7 زچشم بد رخ خوب تورا خداحافظ X-391 

  که کر جمله نکویی به جای ما حافظ  

47/47a-47b 7/9-9  394-306 کاخ ابداعبامدادان که ز خلوتگه 

  شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع  

48/48a-48b 7/X-7 سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ X-396 

  که تا چو بلبل بیدل کنم عالج دماغ  

49/48b-49b 9/9-10 397-309 طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف 

  گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف  

50/49b-50b 7/X-11 کسي مباد چو مِن خسته مبتالی فراق X-399 

  که عمر من همه بگذشت در بالی فراق  

51/50b-52a 11/10-11 400-311 مقام امن و می بی غش و رفيق شفيق 

  گرت مدام ميسر شود زهی توفيق  

52/52a-52a 7/7-7 403-314 اي دل ريش مرا با لب تو حق نمک 

  روم الله معکحق نگه دار که من می   

53/53b-54b 7/7-8 402-312 اگر شراب خوری جرعه اي فشان بر خاک 

  از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک  

54/54b-55a 9/8-9 410-320 هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمايل 

  هر کو شنيد گفتا لله در قائل  

55/55a-56a 7/7-7 486-382 ما ز ياران چشم ياری داشتيم 

  خود غلط بود آن چه ما پنداشتيم  

56/56a-57a 7/7-8 451-348 مژده وصل تو کو کز سر جان برخيزم 

  طاير قدسم و از دام جهان برخيزم  

57/57a-57b 7/9-10 427-329 زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 

  ناز بنياد مکن تا نکنی بنيادم  

58/57b-58b 8/8-8 469-354 یشود غبار تنمحجاب چهره جان م 

  خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم  

59/58a-59b 9/9-13 464-362 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم 

  بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم  

60/59b-60b 8/9-9 470-355 چل سال بيش رفت که من الف می زنم 

  کز چاکران پير مغان کمترين منم  

61/60b-61b 7/7-8 465-363 حاشا که من به موسم گل ترک می کنم 

  من الف عقل مي زنم اين کار کی کنم  

62/61b-62a 5/X-7 روز عید است و من امروز در آن تدبیرم X-445 

  که دهم حاصل سیروزه و ساغر گیرم  
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63/62a-63a 8/9-10 476-367 حاليا مصلحت وقت در آن مي بينم 

  رخت به ميخانه و خوش بنشينم که کشم  

64/63a-64a 7/7-7 498-394 بارها گفته ام و بار دگر می گويم 

  که من دلشده اين ره نه به خود می پويم  

65/64a-64b 7/8-8 496-390 ما شبی دست برآريم و دعايی بکنيم 

  غم هجران تو را چاره ز جايی بکنيم  

66/64b-65b 9/9-9 449-345 چو گريه آغازم نماز شام غريبان 

  به مويه هاي غريبانه قصه پردازم  

67/65b-66b 7/7-7 505-398 می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان 

  هجران بالي ما شد يا رب بال بگردان  

68/66b-67b 7/7-7 513-405 دانی که چيست دولت ديدار يار ديدن 

  در کوی او گدايی بر خسروی گزيدن  

69/67b-68b 9/7-9 507-400 خدا را کم نشين با خرقه پوشان 

  رخ از رندان بی سامان مپوشان  

70/68b-69a 6/6-7 516-410 صبح است ساقيا قدحی پرشراب کن 

  دور فلک درنگ ندارد شتاب کن  

71/69a-70a 8/8-9 517-409 گلبرگ را ز سنبل مشکين نقاب کن 

  کنيعني که رخ بپوش و جهانی خراب   

72/70a-71a 7/7-7 541-428 گلبن عيش می دمد ساقی گلعذار کو 

  باد بهار می وزد باده خوشگوار کو  

73/71a-72a 9/10-9 540-421 مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو 

  يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو  

74/72a-73a 9/10-11 557-441 سحرگاهان که مخمور شبانه 

  ه با چنگ و چغانهگرفتم باد  

75/73a-74a 7/6-7 556-439 از خون دل نوشتم نزديک دوست نامه 

  اني رايت دهرا من هجرک القيامه  

76/74a-75a 7/X-7 عید است و موسم گل ساقی بیار باده X-550 

  هنگام گل که دیده است بی می قدح نهاده  

77/75a-75b 5/X-5 ل خـود صــالتا جمالـت عاشقـان را زد به وصـ X-14 

  جـان و دل افـتـادهاند از زلـف و خـالـت در بــال  

78/75b-76b 10/10-10 638-505 در همه دير مغان نيست چو من شيدايی 

  خرقه جايی گرو باده و دفتر جايی  

79/76b-77b 10/10-10 603-445 به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می 

  لکیعالج کی کنمت آخرالدواء ا  

80/78a-79a 9/9-11 563-446 لبش می بوسم و در می کشم می 

  به آب زندگانی برده ام پی  

81/79a-79b 7/8-8 645-510 می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جويی 

  اين گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گويی  
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82/79b-80b 9/10-9 634-501 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 

  می خواند دوش درس مقامات معنوی  

83/80b-81b 6/7-7 609-480 اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولی 

  وين دفتر بی معنی غرق می ناب اولی  

 

Görüldüğü gibi bazı tahmislerin bent sayısı gazeller ile aynı iken bazılarında farklılık vardır. 

Yazmada normal karşılanabilecek nüsha farkları dışında dikkat çeken bir diğer nokta ise bazı tahmis-

lerde gazel beyitlerinin bazı yerlerde de mısraların aynı beyit içerisinde yer değiştirmesi şeklinde kar-

şımıza çıkmaktadır. 

 

SONUÇ 

Tahmîs-i Dîvân-ı Hâfız şimdilik tek yazması tespit edilen, Arapça dibacesinde II. Selîm adına ka-

leme alındığı ve kendisinin Arapça, Farsça ve Türkçe divan sahibi olduğu bilgisi bulunan Beyânî 

mahlaslı bir şaire aittir. Yazmada 2‟si başka şairlerin 83‟ü Hâfız‟ın gazellerine yazılmış 85 tahmis 

metni yer alır. Yazmanın Muhyî-yi Gülşenî‟nin Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî‟sinde Hâfız‟ın 300 civa-

rında gazelini tahmis ettiği bilgisini verdiği Beyânî mahlaslı şaire ya da kütüphane kataloğunda tezki-

re yazarı olan Beyânî‟ye ait olduğuna dair kanaatler, Beyânî‟lerin kimliği sağlam bilgiye dayalı olarak 

aydınlanana değin kesin hüküm ifadesi taşımaktan uzaktır.  
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FĠĠL CÜMLESĠNĠN YÜKLEMĠ ĠÇĠNDE  

FĠĠLĠMSĠ OLABĠLĠR MĠ? 
Hacı İbrahim Delice


 

 

Hayatının en güzel dönemlerini eski Türk edebiyatına hizmet ederek geçirmiş ve alanına diğer 

meslektaşlarından daha fazla eser kazandırmış olan gönül dostum Prof. Dr. Mehmet Arslan'a her 

açıdan örnekliği için gönülden teşekkür ve minnetle... 

Dil, mantık temeline dayanan bir araçtır. O, ses veya harf dizisi ile hayat bulurken gerçeğe yasla-

nır. Kendisi de işleyişi açısından sembolize ettiği gerçeklik gibi farklı bir gerçeklikliğe sahiptir. Dola-

yısıyla, gerçeği mantık bağlamında yorumlayan -dil yetisinin gerçekleşmesi- dilin kendisinin de yine 

mantık sınırları içinde yorumlanması -dilin kendi gerçekliğinin anlaşılması veya dil için dilbilgisi ya-

zımı- onu kavrayabilmek için bir zorunluluktur. Yani, dil, yorum kavramı açısından iki boyutludur. 

Birinci boyut, gerçekliği aktarma; ikinci boyut ise gerçekliği aktaran sistemin kuralları ve işleyişinin 

belirlenmesidir. 

Birinci boyut, bir ırmağın akışı gibi doğaldır. Dil, hangi gerçeklik için devreye girmişse bir dilsel 

topluluk içindeki herkes, o gerçekliği, ses veya harf dizisi ile kavrar. Bu kavrayış için dilin kuralları-

nın -yani, kendi gerçekliğinin- bilinmesi gerekmez. Dizge, gerçekliğe aykırı oluşturulmuş ise aynı dili 

kullanan kişiler, o yanlış kurgunun farkına rahatlıkla varıp onu düzeltebilirler. Bu tür yorumlamaya 

dair bilgi, sosyolojik yüklenme ile doğal bir şekilde edinilir. Bu yorumlama biçiminde incelemeye ko-

nu olan, dil değil; gerçekliktir. Yani, anlamın dil sistemi ile aktarılıp aktarılamaması söz konusudur. 

Bu boyutu ile dil, tüm bilim alanlarını ilgilendirdiği kadar dilcileri de ilgilendirir. Dilcileri ilgilendiren 

tarafı, 'dil bilgisi' şeklinde belirtisiz isim tamlaması yapısıyla ifade edilebilir. 

İkinci boyut ise, bir kimyagerin laboratuvar ortamında yürüttüğü bilimsel bir deneyi kadar bilim-

seldir. Dilci sıfatını haiz bilim insanlarının uğraş alanı, tam da dilin bu boyutudur. Yani, anlaşılabil-

mesi ve öğretilebilmesi için dilin kendi gerçekliğinin bilimsel boyutlarıyla kurallar dizgesi şeklinde 

ortaya konmasını gerektiren boyuttur, bu. Sonuçta, gerçekliği yorumlayan sistemin de bir gerçekliği 

vardır ve bu gerçekliğin de yorumlanması gerekmektedir. Dilin bu boyutu da 'dilbilgisi' şeklinde yine 

belirtisiz isim tamlaması yapısıyla oluşmuş ama kategori olarak birleşik isim sınıfına giren 'dilbilgisi' 

terimiyle ifade edilebilir. 

Dilin kendisinin bir bilgi malzamesi olarak ele alınması, -yani, yorumlanması- 'dilcilik' terimiyle 

öne çıkmaktadır. Dilciliğin ise kesinlikle dilin birinci boyutu ile uyumlu olması ve ortaya konulan bir 

kuralın farklı kategorideki gerçeklikleri kapsamayacak -içermeyecek- bir mantık zemininde kaplam 

alanına oturtulması şarttır. Mantıksal zemine uymayan yorumlamalar, Türk dilbilgisi 

da -maalesef- çok yaygın bir şekilde görülebilmektedir. Hatta, bu mantıksızlıklar, gelenekselleşmiş bir 

boyuta da ulaşmış durumdadır. 

Gelenekselleşmiş mantıksız dilcilik betimlemelerinden biri -ve belki, en önemlisi- fiil cümlesin-

deki fiil öbeğinden -ki, bir mantıksızlık da birleşik fiil isimlendirmesidir- oluşan yüklemin içinde sı-

fat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil veya şart-fiil cinsinden bir fiilimsi ekinin varlığının kabul edilmesidir. 

Bu yapıdaki betimlemenin mantıksızlık nedenleri üzerinde daha sonra durulacaktır; ancak, bu 

aşamada, gelenekselleşmiş kabulün en temel kaynak eserlerdeki değerlendirmelerini ortaya koymaya 

çalışacağız, öncelikle. Sonra, bunlardan farklı özgün yaklaşımlarla konunun mantıksal zeminde çerçe-

vesini çizmeye çalışacağız. 

Fiil üzerine özel bir çalışmaya imza atmış olan Hacıeminoğlu, birleşik fiilleri sadece birinci ke-

limenin isim veya fiil oluşuna göre şöyle sınıflandırmaktadır: 1. Ġsim + Yardımcı Fiil: sayru 
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bol- "hasta olmak", baz kıl- "tâbi kılmak", bedük er- "büyük olmak", arzu it- "arzulamak"; 2. Fiil + 

Tasvirî Fiil: gele u- "gelebilmek", ıdı bir- "gönderi vermek", udu bar- "takip ederek gitmek" gibi. 

(1991: s. 256). Ardından yazımıza konu olan fiil öbeği yapısını oluşturan 'fiil + fiil' kelimelerinden bi-

rincisini 'esas fiil' (1991: 257); ikincisini 'modal fiil' (1991: 257) veya 'tasviri fiil' (1991: 257) şeklinde 

isimlendirmekte ve esas fiilden sonra kullanılan eki, "Bunlar diğer yardımcı fiiller gibi çekimlidir. 

Ancak esas fiiller genellikle zarf-fiil durumundadır. Tabii, terkibe asıl fiilin manası hakimdir." (1991: 

257) ve "Bu fiiller -u ve -p zarf fiil eki almış ise, ikinci fiil mânâsını kaybedebilir." (1991: 257) ifade-

leriyle şekilbilgisel açıdan fiilimsi olarak nitelendirmektedir. 

Ergin de fiil öbeklerini Hacıeminoğlu gibi isim ve fiil birleşenleriyle ikiye ayırdıktan sonra "Fiil-

le birleşik fiil yapan yardımcı fiiller ise bil-, ver-, gel-, gör-, dur-, kal-, yaz-, koy ( ko-) fiilleridir. Bun-

ların başına fiillerin vokal, nadir olarak da -ıp, -ip gerundiumu getirilerek birleşik fiil yapılır. Asıl 

mana gerundium fiilinin manasıdır. Yardımcı fiiller manaları ile değil, sadece yardımcı fiil fonksiyo-

nu ile çekim unsuru olarak vazife görürler. Bunlardan bil'in fonksiyonu iktidar; ver-'inki ko1aylık, ça-

buk1uk ve birdenbire1ik; gel-, gör-, dur-, kal-. koy-'ınki deneme, devam1ılık ve süre; yaz-'ınki 

yak1aşma ifade etmektir: gele bil-, saklaya bil-, konuşa bil-; alı ver-, kaybolu ver-, yakalayı vermek; 

kullanıla gel-, süre gel-, ola gel-; düşmeyi gör-, yalvarı gör-, isteyi gör-, istemeyi gör-; yapa dur-, gi-

de dur-, oynaya dur-; baka kal-, kala kal-, şaşa kal-; gide koy-, otura koy-, ala koy-, alı koy-; durup 

dur-, gezip dur-, koşup dur- misallerinde olduğu gibi. Misallerde de görüldüğü gibi gerundiumlar 

yardımcı fiile göre düz veya dar vokalli olmakta, ancak nadiren aynı yardımcı fiile iki çeşit gerundium 

getirilebilmektedir. Tabii bu şekillerin eski devirlerde gerundiumların vokal değişikliklerine bağlı ola-

rak değişik vokalli şekilleri de görülebilir. Yine misallerde görüldüğü gibi -ıp, -ip'li gerundiumla yal-

nız dur- fiili birleşik fiil yapmaktadır." (2009: 339) ifadeleriyle fiil öbeklerini oluşturan asıl fiilin üze-

rinde kullanılan ekleri, fiilimsi kategorisi içinde düşündüğünü ifade etmektedir. 

Banguoğlu da "Tasvir fiilleri -e ve -i zarffiillerine belli yarı yardımcı fiiller getirilerek yapılmış 

birleşik fiil tabanlarıdır. Bunlar birinci, zarffiil halindeki fiilin anlattığı oluş ve kılışın oluşmasını tas-

vir ederler tasvir fiilleri (verbe descriptif) adını alırlar. Burada zarffiilin anlamı esastır. Bu özellikle 

de bunlar başka birleşik fiillerden ayrılırlar: yapabilmek alıvermek yürüyedurmak öleyazmak gibi." 

(1974: 488) ifadeleriyle yukarıda zikredilen yaklaşımları tekrar eder. 

Ediskun, 'Birleşik Fiil' başlığı altında "Bileşik fiiller, iki veya daha fazla kelimenin birleşip kay-

naşmasından meydana gelen yeni anlamdaki fiillerdir: Gel-iver-, gelmez ol-, gel-ivermiş ol-, 

his(s)·edebil-, gelecek ol-, göz at-, hasta düş- ... gibi." (1963: 226) şeklinde bir tanım ortaya koyduk-

tan sonra "iki veya daha fazla fiilden meydana gelmiş" (1963: 227) betimlemesi ve "yeterlik, tezlik, 

süreklik, yaklaşma, beklenmezlik, gereksime ve yapmacık fiilleri" (1963: 227) isimlendirmesi ile de-

ğerlendirdiği yapıları 'I. Grup'; "bir ortaç ile ol- yardımcı fiilinden meydana gelmiş" (1963: 227) be-

timlemesi ve "başlama, bitirme, ve davranma fiilleri" (1963: 227) isimlendirmesi ile değerlendirdiği 

yapıları 'II. Grup'; "isim kök veya gövdesinden bir kelime ile et-, eyle-, kıl-, buyur-, ol- yardımcı fiille-

rinden biriyle meydana gelen" (1963: 227) betimlemesi ile değerlendirdiği yapıları 'III. Grup'; "an-

lamca kaynaşmış" (1963: 227) betimlemesi ile değerlendirdiği yapıları da 'IV. Grup' başlıkları altında 

değerlendirmektedir. Bununla birlikte, asıl fiilden sonra gelen eklerin nitelendirmesi hususunda "B) 

Yapılışı: 1) Temel fiile bugün için istek eki diyebileceğimiz -e- ekinden sonra, -bil- (: bir şey yapmak 

elinden gelmek) tasvir fiili getirildiği zaman yeterlik fiilinin olumlusu elde edilmiş olur: Gül-e-bil-, 

koş-a-bil-, ağlı-(y)a-bil-... gibi." (1963: 228) istek eki; "a) -iver- tasvir fiili, temel fiilin gösterdiği ey-

leme tezlik anlamı kazandırır: «İşte şurada, şuracıkta, arada cam olmasa elini uzatıverecek, ona do-

kunuverecek» (P. Safa)" (1963: 228) ibareleri ile asıl fiilin üzerinde kullanılan eki, tasvir fiilinin bir 

parçası olarak değerlendirmek ve II. Grup Birleşik Fiiller başlığı altında ise "Bu bileşik fiiller, bir or-

taçla bir de ol- yardımcı fiilinden meydana gelmişlerdir. Ol- yardımcı fiili, temel fiil diyebileceğimiz 

belirli ortaçlara zaman anlamiyle -birlikte başlama, bitirme, davranma ·gibi görünüşler kazandırır." 

(1963: 238) ibarelerinde görüldüğü gibi asıl fiilin üzerindeki eki ortaç -sıfat-fiil- eki olarak değerlen-

dirmek gibi farklı yaklaşımlar da sergiler. 
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Korkmaz da, birleşik fiil terimiyle ifade ettiği fiil öbeklerini 'esas anlamını korumuş' ve 'deyimleş-

miş' (2009: 791) diye ikiye ayırdıktan sonra 'esas anlamını korumuş' olanları da kendi içinde 'bir yanı ad 

bir yanı yardımcı fiil' (2009: 792), 'bir yanı sıfat-fiil bir yanı yardımcı fiil (karmaşık fiiller)' (2009: 801) 

ve 'bir yanı zarf-fiil bir yanı yardımcı fiil (tasvir fiilleri)' (2009: 811) yaklaşımıyla üçe ayırır. Karmaşık 

fiilleri de kendi içinde öncelik (-mIş ol-) (2009: 801), alışkanlık (Ir ol-, -mAz ol-) (2009: 803), niyet fiil-

leri (-AcAk ol-, -IcI ol-, -AsI ol-, -(I)-msAr ol-) (2009: 806) isimlendirmeleriyle üç grupta değerlendirir. 

Tasvir fiillerini de yine kendi içinde yeterlik (-Abil-) (2009: 812), tezlik (-(y)-Iver- / -(y)Uver-) (2009: 

818), süreklilik (-(y)-Adur-, -(y)-Idur-, -(y)-Ip dur-; -(y)-Agel-, -(y)-Igel-, -(y)-Ip 

gel-; -(y)-Akal-, -(y)-Ikal-, -(y)-Ip kal-;  -(y)-Agör-,  -(y)-Igör-, -(y)-Ip gör-; -(y)-Akoy-, -(y)-Ikoy-, -(y)-Ip 

koy-) (2009: 820), yaklaşma (-Ayaz-) (2009: 831), ve uzaklaşma (-Agit-) (2009: 831), fiilleri başlıklarıyla 

beşe ayırır; ancak, tasvir fiili içinde verdiği hâlde sıralama harfi kullanmaksızın ayrı başlık açtığı 'belir-

leyici' için çıkagel-, alakoy-, alıkoy-, okumaya başla-, dolaşmaya başla-, yemeğe çalış-, dikmeye 

kalk- örneklerini kullanır. Bu yapıdaki asıl fiilin üzerine gelen eklerin ne eki olduğu hakkında bir bilgi 

vermez (2009: 834). Alıp ver- atıp tut-, dolup taş-, döküp saç-, düşüp kalk-, gidip gel-, bilip bilme-, kasıp 

kavur-, sayıp dök-, silip süpür-, yatıp uyu- örnekleri için 'İkili Birleşik Fiiller' başlığını açmaktadır; an-

cak, bu yapı, hiçbir üst başlığa bağlanmamaktadır. Asıl fiilin üzerine gelen -Ip ekini de zarf-fiil olarak 

betimlenmektedir (2009: 835). 

Bilgegil de, fiil öbeklerini „birleşik fiil‟ terimiyle isimlendirip tanımını “İkincisi, birincisinin anla-

mını degiştirmek üzre, iki fiil bir araya gelerek bileşik fiil teşkil eder: “Yazabildim, bakıveriniz, düşe 

yazdı, baka kaldı” sözIeri gibi.” (2009: 268) şeklinde yaparak bu yapıyı isim, fiil ve kaynaşma esasıyla 

teşkil olunanlar diye üçe ayırır. İki fiilin birleşmesiyle teşkil olunan fiil öbeklerini de yeterlik, tezlik, sü-

rerlik ve yaklaşma diye dörde ayırarak (2009: 269) Yeterlik fiili için “Anlamı degiştirilecek fiilin istek 

kipi üçüncü tekil şahsından sonra “bil-" getirmek suretiyle teşkil olunur: "Soyliyebildim, yazabilecek, 

anlaşılabilir, uyuyabilmiş" gibi.” (2009: 269); tezlik fiili için “Bunların teşkil yolu, anlamı degiştirilecek 

fiilin asıl maddesine "ı, i, u, ü" seslerinden uygunlarını kattıktan sonra "ver-" fiilinin maksada uygun kip 

ve şahıs ekini getirmektir. Bunlar, bazan küçümseyiş anlamı da taşır. "Geliverdi, yazıverdiniz, bitiriver-

dim. " Tezlik fiilinin olumsuzu, an1amı degiştiren kısmı olumsuz hale koymak suretiyle teşkil olunur. 

"Yazıvermedi, gelivermese" gibi.” (2009: 269); üç ayrı grupta değerlendirdiği sürerlik fiili için “Bir fiilin 

istek kipi :üçüncü tekil şahsından sonra "git-, gel-, dur-, kal-, gör-, " fiillerinden biri getirilmek suretiyle 

teşkil olunur.” (2009: 269); “An1amı değişikliğe ugrıyacak fiilin istek kipi geniş zamanın üçüncü tekil 

şahsmdan sonra, “yaz-” getirmek suretiyle teşkil olunur. "Düşe yazdı, aglıya yazdı, kıra yazdı” gibi.” 

(2009: 269) açıklamalarını yaparken asıl fiilin üzerindeki eki yeterlik, sürerlik ve yaklaşma fiillerinde is-

tek kipi eki olarak ve tezlik fiilindeki eki ise sadece ses olarak betimlemektedir. 

Gencan da fiil öbeklerini „birleşik fiil‟ terimiyle isimlendirip bunu kurallı ve anlamca kaynaşmış 

diye ikiye ayırır (1966:210). Kurallı olanları da kendi içinde özel ve yardımcı fiille yapılmış bileşik fi-

iller olarak sınıflandırır (1966:210). Özel bileşikleri ise yeterlik, tezlik, sürerlik, isteklenme ve yaklaş-

ma isimleriyle beşe ayırır (1966:210) ve yeterliğin yapılışı için “Fill tabanlarına birer geniş düz ünlü 

(e a) ile birlikte bilmek fiili gelmiştir.” (1966:211); tezliğin yapılışı için “Fiil tabanlarına -uyarına gö-

re- bir dar ünlü · [i, ı, u, ü] ile birlikte vermek· fiili gelmiştir.” (1966:211); sürerliğin yapılışı için “Fiil 

tabanlarına birer geniş düz sesli (e, a). ile birirlikte -uyarma ·göre- kalmak, gelmek, durmak… fiille-

rinden birisi eklenmektedir.” (1966:213); isteklenmenin yapılışı için “-ecegi yapılı fiilimsi ve o anla-

ma gelen -esi yapılı sözcükler gelmek fiiliyle öbekleşmektedir.” (1966:214); yaklaşmanın yapılışı için 

“Fiil tabanlarına. bir ·düz geniş ünlü (e, a) den sonra yazmak fiili gelmektedir.” (1966:214) demekte-

dir. Gencan‟a göre asıl fiilin üzerindeki eklerin işlev ismi, isteklenme fiilinde fiilimsi diğer fiillerde ise 

sadece bir ses olarak tespit edilebilmektedir. 

"Birleşik Fiil Kuruluşunda A-I-U Ünlüleri” başlıklı makalesinde İlhan "Örneklerde de görüldüğü 

gibi a / e, ı / i, u / ü ünlüleri temel fiille yardımcı fiil arasında bağlayıcı bir görev görmektedirler. 

Bağlayıcı ünlülerin kullanılmaması durumunda fiiller arası bağ ve işlerlik sağlanamamaktadır. Bağ-

layıcı ünlüler sonu ünlü veya ünsüzle biten bir asıl fiile bir yardımcı fiil eklenirken, yardımcı fiille ka-

lıplaşmış olarak kullanılmaktadır. Bu tür birleşik fiillerde asıl fiile süreklilik, tezlik, yakınlık ve yeter-
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lilik kavramını kazandıran unsur iki fiil arasında yer alan a / e, ı / i, u / ü ünlüleri değil asıl fiile ekle-

nen yardımcı fiillerdir." (2001: 182) açıklaması ile gramercilerin daha önce zarf-fiil, istek kipi eki ve 

ses terimleriyle değişik şekillerde değerlendirdiği -A, -I ve -U'nun betimlemesini asıl fiil ile yardımcı 

fiili kaynaştıran sesler olarak açıklamaktadır. 

İki fiil ile kurulan fiil öbeklerinde asıl fiil üzerine gelen ekler için -yer yer farklılık gösterebilse 

de- genel olarak yapılmış olan çalışmalarda fiilimsi, istek kipi eki ve sadece ses veya bağlayıcı ses be-

timlemelerinin yapıldığı tespit edilmektedir. 

Bu yaklaşımlardan yazımızın da konusu olan fiilimsi betimlemesi, doğru olamaz; çünkü, bir fii-

limsi, eklendiği fiilin fiil anlamıyla cümle içinde isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılmasını sağlar. 

Yani, eklendiği kelimenin sadece türünü değiştirmek için kullanılan eklerdir ve cümlede anlamca ba-

ğımsız bir kullanıma sahiptir. "Ahmet okumayı sevmez." cümlesinde okumak fiili isim görevinde kul-

lanılmıştır ve cümlenin nesnesidir. "Ağlayan adamla bizim ne işimiz olabilir!" cümlesinde ağlamak 

fiili sıfat görevinde kullanılmıştır ve adam ismini nitelemiştir. "Ahmet koşarak uzaklaştı." cümlesinde 

koşarak fiili, zarf görevinde kullanılmıştır ve cümlenin zarf tümlecini oluşturmaktadır. 

"Bu konuda onunla konuşabilirim." örneğinde konuşmak fiiline gelmiş olan -A eki zarf-fiil olsaydı 

öncelikle ekten sonra gelen ikinci fiilin asıl fiil -yani, sözlüksel anlamlı kullanılan fiil- olması gerekirdi; 

ki, bilmek fiili, asıl fiil değil; yardımcı fiildir. Ayrıca, fiilimsi ekinin eklendiği fiilin de kullanımsal açı-

dan cümle öğesi olarak zarf tümleci olması gerekirdi; ki, bu cümleyi çözümleyen hemen herkes konuş-

mak ve bilmek fiillerinin oluşturduğu kelime öbeğine -fiil öbeği/birleşik fiil- birlikte yüklem der. Bu du-

rumda, birinci fiile zarf tümleci; ikinci fiile de tek başına yüklem demez. -A eki, sadece tekrar öbeği ya-

pısı içinde fiili zarfa dönüştürme işleviyle kullanılır. Yani, hiçbir zaman "Baka gitti." diyemeyiz. Bunun 

yerine "Baka baka gitti." deriz. Dolayısıyla, -A eki, fiil tabanları üzerinde -tekrar öbeği yapısanda da ol-

sa- çoğunlukla zarf-fiil göreviyle kullanılmaktadır; ancak, 'bakabil-' yapısı içinde zarf-fiil eki değildir; ki, 

bu konuya kafa yoran dilciler arasında zaten bir mutabakat da sağlanamamıştır. 

Bu tür yapılardaki -A ekini istek kipi eki olarak betimleyen yaklaşımlar da doğru değildir; çünkü, 

kip eklerinin en temel anlambirimciği, asıl fiili zaman ve şekil anlamlarıyla tamamladıktan sonra üze-

rine yüklenen kişi kavramıyla birlikte fiil cümlelerinin yüklemini oluşturmak; yani, cümleyi sözdizim-

sel olarak sonlandırmaktır. "Oh, nihayet sevdiğim ülkeyi rahat rahat gezebileceğim!" cümlesinde kip 

ekinin cümleyi sonlandırma görevi ve kişi kavramıyla bütünleşme işlevi -A ekinde değil; -AcAk 

ekindedir; ki, bu yüzden, cümlenin kipi istek kipi değil; birinci teklik kişi kavramıyla çekimlenmiş ge-

lecek zaman kipidir. -A eki, istek kipi eki olsaydı, yüklemi oluşturan fiilin kipinin istek kipi olarak be-

timlenmesi gerekirdi. 

Bu yapılardaki asıl fiil ile yardımcı fiil arasında kullanılan -A ve -I eklerini ek olarak değil; de, 

bağlayıcı ses yahut sadece ses olarak değerlendiren yaklaşım da doğru değildir; çünkü, bu yapılarda, 

sadece -A ve -I kullanılmamakta; daha çok fiilimsi ve kip eki olarak kullanılan hemen her ek, eşdeğer 

dizisel biçimbirim işleviyle asıl fiilin üzerinde kullanılabilmektedir. "Ahmet neden sürekli koşup du-

ruyor!"da -Ip; "Söylemeyi asla düşünmüyordum; ama, birden söylemiş bulundum."da -mIş; "Hasan 

artık bize hiç uğramaz oldu."da -mAz, "Yürürken başım döndü; birden düşecek gibi oldum."da, -

AcAk, “Hiçbir şey yapamadı; öylece bakakaldı.”da -A, “Ne olacak canım, sen de gitmeyiver.”de -I, 

“Bir an gider oldum; ama, sonra vazgeçtim.”de -Ar hep aynı kategorinin adıdır ve bu kategorinin adı 

henüz doğru konabilmiş değildir. Dolayısıyla, aynı kategoriyi oluşturan bu eşdizisel farklı eklerden 

sadece -A ve –I alınıp ses veya bağlayıcı ses demek de doğru olamaz. 

Bu durumda, mevcut şekilbilgisel betimlemeler mantıksızlık içeriyor ve bu dizisel eşdeğer ekle-

rin görevini mevcut yaklaşımlarda tam olarak mantık dairesinde tam olarak ifade edemiyorsa sorun 

nasıl çözüme kavuşturulabilir? Fiil cümlelerinde yüklem olan fiil öbekği -birleşik fiil- yapısı içindeki 

asıl fiilin üzerine çeşitlenerek gelen eklerin betimlemesi nasıl yapılabilir? 

Öncelikle, Türkçe sözdizimi içinde daha çok fiilimsi ve kip eki işleviyle kullanılan eklerin bu 

yapıdaki kullanımlarında kelime sonunda bulunan ancak anlamsal etkisi kendisinden sonra gelen ke-

limenin üzerinde gerçekleşen farklı bir ek olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu konuda detaylı 

bilgi için Delice'nin "Türkçenin Öncül Ekliliği ve Türkçede Öncül Ek Taşıyan Yapılar" adlı makale-



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   631 

sindeki "2. Asıl Fiillerden Yardımcı Fiil Oluşturan Öncül Ekler ve Kullanım Biçimleri" (2009: 711) 

alt başlığına bakılabilir. Delice bu yazısında "Bu yazıda ise [asıl fiil / yardımcı fiil] yapısında asıl fiile 

ulanmış olarak kullanılan eklerin hepsi, ikinci fiili yardımcı fiile dönüştüren ve bu dönüşümü sağlar-

ken de asıl fiile, yardımcı fiile dönüştürdüğü fiille birlikte çeşitli kip anlamları katan öncül ve bütünle-

şik ekler olarak değerlendirilecektir." (2009: 712) ifadelerine yer vermiş; Böylece, Türkçenin “bir ke-

limenin ekini kendinden önceki başka bir kelimenin alması” esasına dayanan oldukça önemli ancak 

isimlendirilmemiş bu özelliğini “öncül ek” terimiyle tanımlamıştır. Ayrıca, "-Ip Eki Türkçede Hangi 

Kategorileri Oluşturmaktadır?" adlı bildirisinde "Bu fiil öbeği fiil cümlelerinin yüklemi olarak kullanı-

lır. -Ip eki, bu yapıda kullanıldığında „kiplik‟ terimiyle adlandırılmalıdır; çünkü, asıl fiile kip anlamı 

katma çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır." (2012) diyerek -Ip ekini 'kiplik eki' olarak isim-

lendirmiştir; ki, bu ekle eşdeğer diziselliğe sahip olan her eke kiplik eki denebilir. 

Nitekim, bu yapıdaki eklerin kip anlamı kattığına dair görüşler de mevcuttur. Aslan, "Bu işaret-

leyiciler yalnız görünüş-zaman kategorisinin değil tahmin, niyet, varsayım vb. kiplik anlamların da 

farklı zaman dilimlerine yerleştirilerek anlatılabilmesini sağlarlar." (2012: 26) diyerek bu yapıdaki 

yardımcı fiillerin cümleye yüklediği çeşitli kip anlamlarına gönderme yapmıştır. Yine bu bağlamda 

Gürsevin, "Özetle söylemek gerekirse, bizim önerimiz, "iç-er i-di" yapısını fiil zaman ve kipleri tablo-

muza aldığımız gibi, "iç-er ol-du" tarzındaki yapıları da tasniflerimize sokmamızdır." (1997: 220) di-

yerek bu tür yapılardaki yardımcı fiillerin sayısının artırılarak fiil çekimleri tablosunun genişletilebile-

ceğini vurgulamaktadır. 

[Asıl fiil / yardımcı fiil] yapısında asıl fiilin üzerinde kullanılan ve kiplik anlama göre çeşitlenen 

ekler, asıl fiilin üzerinde sadece yapısal olarak bulunmaktadır. Asıl görevleri, kendilerinden sonra gelen 

asıl fiilleri kendilerinde var olan kiplik anlamlarla birlikte yardımcı fiile dönüştürmektir. Yani, bu tür 

yapılardaki yardımcı fiil olmak, vermek, yazmak, bulunmak değil; -AcAk olmak, -Ivermek, -Ayazmak, 

-mIş bulunmaktır. Öncül mantığıyla oluşturulmuş yardımcı fiillerin -mIş ol- yerine ol- şeklinde eklerin-

den koparılarak söylenmesi durumunda oluşan anlamsal eksiklik hemen hissedilebilmektedir. 

'Gidecek olmak' üzerinden bu durumu sorgulayalım. Bu yapıda cümleyi kuran anlam gitmek fii-

linin anlamıdır ve üzerine gelen ekle birlikte anlamında hiçbir değişiklik olmamaktadır. "Yarın Anka-

ra'ya gidecek." cümlesinde gitme eyleminin 'yarın' için planlandığını -yani, fiile bir zaman kavramı 

yüklendiğini- öğreniyoruz ve -AcAk eki, bu durumda kesinlikle gitmek fiilinin ekidir. "Yarın Anka-

ra'ya gidecek oldu." cümlesinde de cümleyi kuran anlam gitmek olmasına rağmen gitme eyleminin 

yarın için planlanıp hemen akabinde vazgeçildiği kip anlamının sadece olmak ile değil; -AcAk ol- ile 

yüklendiği üzerinde detaylı düşünülünce anlaşılmaktadır. Bu eke, 'görecek gün' öbeğinde olduğu gibi 

isme onu niteleme göreviyle bağlanmadığı için sıfat-fiil ve "O Ankara'ya gidecek." cümlesinde olduğu 

gibi gitme eylemini cümlenin yüklemi olarak sonlandırmadığı için kip eki de denemez. "Yarın Anka-

ra'ya gidecek oldu." cümlesinde, doğrudan zaman kavramı dışında bir planlama anlamı yüklemeye 

yaradığı da rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla, yeni, dilbilgisel anlamlı ve kesinlikle bir söz-

cük türetmek için [kiplik eki + asıl fiil = yardımcı fiil] formülünün kullanıldığını rahatlıkla söyleyebi-

liriz. Yani, kiplik öncül ekini almamış bir fiil, "Yarın Ankara'ya git oldu." kullanımında olduğu gibi 

asıl fiile kip anlamı yükleyememektedir. Ayrıca, anlamı bu yardımcı fiili almaya uygun olan tüm fiil-

lere bu örnekteki 'geçmişte niyetlenip vazgeçilmiş planlama' anlamı '-AcAk ol-' yardımcı fiili getirile-

rek verilebilmekte ve asıl fiil, dizisel açıdan eşdeğer olan diğer asıl fiillerle soracak ol-, inecek ol-, ko-

şacak ol-, ağlayacak ol-, dövecek ol- örneklerinde olduğu gibi değiştirilebilmektedir. Basit fiillere ge-

lecek zaman kiplik anlamını yükleyen -AcAk ne ise öbek-fiillere niyetlenip vazgeçilmiş planlama kip-

lik anlamı ekleyen -Acak ol- da aynıdır. Tek fark, -AcAk biçiminin tekil; -AcAk ol- biçiminin ise bir-

leşik ikili bir biçimbirim olmasıdır. Bu, bir tarafı kiplik eki diğer tarafı fiil olan birleşik yapılar asıl fi-

illere daha çok okumaya başlamak örneğinde olduğu gibi kılınış anlamını değiştirmek (sürerli fiili 

başlama fiiline dönüştürmek) veya okuyor olacağım örneğinde olduğu gibi pekiştirmek (zaten sürerli 

fiili yine sürerlilik anlamıyla pekiştirmek) amacıyla eklenir. 

Sonuç olarak, kaynaklarda fiil + fiil / iki fiil ile kurulan birleşik fiiller başlığıyla anlatılan asıl fiil 

+ yardımcı fiil yapısı içinde asıl fiilin fiilin üzerine gelen ve ona gerçek zaman kipi dışında değişik kip 
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anlamları katmak için kullanılan ve zarf-fiil, sıfat-fiil, isim-fiil, istek kipi eki, ses, bağlayıcı ses gibi 

değişik terimlerle isimlendiren ekler sonda kullanılan ektir; ancak, son ek değildir. Anlamsal etkisi 

kendinden sonra gelen asıl fiilin üzerinde olan ve onu yardımcı fiile dönüştürmek için kullanılan kip 

anlamlı öncül bir ektir. Bu öncül ekler, daha çok asıl fiilin kılınış zamanını değiştirmek ve pekiştirmek 

için kullanılır; ama, Türkçede çok çeşitli kip anlamları asıl fiile bu yapıyla yüklenmektedir. 

Dil mantığa dayalı bir sistemdir. Dilin kurallarını aynı mantıksallık içinde oluşturmak gerekir. 

Türkçenin henüz kendi mantık sınırları içinde özgün işleyişine uygun kurallar dizgesi -maalesef- oluş-

turulamamıştır. Okumaya başla- fiil öbeğindeki -mA için isim-fiil denmesi, isim-fiil teriminin tanımı-

na aykırı; söyleyecek ol- fiil öbeğindeki -AcAk için sıfat-fiil denmesi, sıfat-fiil teriminin tanımına ay-

kırı; gülüp dur- fiil öbeğindeki -Ip için zarf-fiil denmesi, zarf-fiil teriminin tanımına aykırı; gider ol- 

fiil öbeğindeki -Ar için kip eki denmesi, kip teriminin tanımına aykırı olur. Tıpkı, okuyacaktım yapı-

sının gelecek zamanın hikayesi olarak betimlenmesindeki mantıksızlık gibi. Bu örnekte zaman gele-

cek zaman değil; geçmiş zamandır ve gelecek zamanda yapılması planlanan ancak henüz gerçekleş-

memiş bir eylemin hikaye edilmesi de asla mümkün değildir! Yani, fiil cümlelerinde yüklem olan 

ögenin içinde bir fiilimsinin varlığından bahsetmek, isimleşmemiş fiilin isimleşmiş olduğunu söyle-

mek gibi büyük bir tutarsızlık içerir ve makalenin doğrudan cevabı da "Fiil cümlelerinin yüklemi 

içinde fiilimsi ekleri asla bulunmaz!" şeklinde verilebilir. 

Türkçenin başka dillerin kuralları ile açıklanamayacak kendine has kuralları vardır. Bu kuralları, 

mantık çerçevesinde yazabilmek için, içine doğulmuş yanlışlıkların sorgulanması; farklı fikir beyan 

ederek Türkçeyi geliştirmeye çalışan insanlara kulak verilmesi gerekmektedir. Bu yolda, farklı ama 

doğruyu söyleyenin desteklenmesi; farklı ama yanlışı söyleyenin de mantık kuralları doğrultusunda 

yanlışlığının ispat edilmesi gerekir. Türkçenin kurallarını yazmak, kendi inandığından, kendi cemaati-

nin kabullerinden başkasına sağır insanların yapabileceği bir iş de değildir. Bu nedenle, mantıksızları 

görüp mantıklı olanı bulmak için Hz. İbrahim'in "Bu putları babam yapıyor; bir insanın yaptığı Tanrı 

olamaz!" dediği gibi doğruya götürecek mantıklı çıkarımların yapılabilmesi elzemdir. 
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ESKĠ UYGURCA HUKUK BELGELERĠNDEKĠ BAZI  

MOĞOLCA ALINTILAR ÜZERĠNE924 
Özlem Ayazlı

* 

 

1. GĠRĠġ 

Eski Uygur hukuk belgeleri, günlük hayatta insanlar arasındaki her tür muamale ve anlaşma ile il-

gili belgelerdir. Arat, bu belgelerin içeriklerini şu şekilde özetlemektedir: “Mevcut vesikaların bir kısmı 

şahısların cemiyet ve devlet ile olan münasebetlerine ait olup bir kısmı da ayrı fertler arasında cereyan 

eden muamele ile ilgilidir” (Arat, 1987, s. 518). Bu belgeler üzerine günümüze değin yerli ve yabancı 

bilim insanları tarafından pek çok çalışma yapılmıştır. Arat (1987) hukuk belgeleri üzerine yaptığı ça-

lışmasında konuyla ilgili yayınları kronolojik olarak sıralamış ve yayınların içerikleri hakkında kısaca 

bilgi vermiştir. Hukuk belgeleri ile ilgili yayınların 18. yüzyılda başlayıp 20. yüzyılda ağırlık kazandığı 

gözlenmektedir. Uygur hukuk belgeleri ile ilgili yapılan çalışmalar arasında önemli yayınlardan biri de 

W. Radloff (1928) tarafından hazırlanmış olan ve 103 Uygur belgesini içeren Uigurische Sprachdenk-

mäler adlı çalışmadır. Ayşe Gül Sertkaya, Radloff tarafından yayımlanan bu belgelerden bazılarının 

mektup türünün çeşitli örnekleri olduğunu tespit etmiştir (Sertkaya, 1996, s. 238). Hukuk belgeleri üze-

rine doğrudan yapılmış bir başka çalışma ise Larry Clark‟a aittir. Clark (1975) da çalışmasında hukuk 

belgelerini sınıflandırmış (toprak kiralama, hayvan kiralama vb. gibi) ve belgeler üzerine yapılan yayın-

ları aktarmıştır. Araştırmacıların hukuk belgeleri üzerindeki bir başka ortak kanısı ise belgelerin 13.-14. 

yüzyıllar arasındaki Yuan hanedanlığı döneminde yazılmış olduğudur. Caferoğlu, Eski Türklerde 12 

hayvanlı takvim kullanıldığı için bu belgelerin tarihini saptamanın güç olduğunu ama vesikalarda geçen 

bir hükümdar adından yola çıkarak bu belgelerin tarihinin 13. ve 14. yüzyıla ait olabileceğini savunmuş; 

ayrıca belgelerde bağ “bahçe”, bağçı gibi sözcüklerin kullanılmasını da belgelerin 11. yüzyıldan sonra 

yazılmış olduklarını gösteren diğer bir delil olarak değerlendirmiştir (Caferoğlu, 1934, s. 6). Starostin 

vd. Eski Türkçenin ilk dönemlerinde, 13. yüzyıl öncesinde Türkçede Moğolca sözcüğün olmadığını an-

cak Moğolların Gizli Tarihinde (13. yüzyıl) çok sayıda Türkçe sözcük ve buna karşın Eski Türkçenin 

son dönemlerinde, Orta Türkçe ve çağdaş Türk dillerinde çok sayıda Moğolca kelime bulunduğunu dile 

getirir (EDAL: 13). Özyetgin özellikle Çin‟deki Moğolların kurduğu 13.-14. yüzyılları kapsayan Yuan 

Hanedanlığı döneminde Uygurların Moğol sarayında devletin iç ve dış işlerinde hayatî roller oynadığını 

ve Cengiz Han‟dan itibaren Moğol ve Çin saraylarında idari, mali ve kültür işlerinde Uygur kökenli çok 

sayıda bilgin, danışman ve devlet adamından Çin yıllıklarında ayrıntılı olarak bahsedildiğini ifade eder 

(Özyetgin, 2014, s. 18). Bu karşılıklı iletişim ve ilişkinin kaçınılmaz sonucu olarak da Uygur hukuk bel-

gelerinde Moğolca
925

 alıntılar karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Uygur hukuk belgelerinde yer alan 

Moğolca bazı alıntılar üzerinde durulacaktır.  

 

2. Eski Uygurca Hukuk Belgelerindeki Bazı Moğolca Alıntılar 

Bu çalışmada ele alınan Moğolca sözcükler için alım-satım, değiş-tokuş, kira, borç evlat edinme, 

güvence, azat etme, vasiyet gibi toplam 121 hukuk belgesinin derlendiği SUK (Sammlung uigurischer 

Kontrakte) metni taranmış ve SUK metninde geçen toplam dokuz Moğolca sözcük üzerine inceleme 

yapılmıştır. 

                                                           
* Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, civelek.o@gmail.com 
924 Bu çalışma, 22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen VIII. Türk Dili Kurultayında sözlü olarak sunulan bil-

dirimin gözden geçirilmiş, düzenlenmiş hâlidir. 
925 Uygurcadaki Moğolca kelimeler sadece bu çalışmadaki kelimelerle sınırlı değildir. Uygurca mektuplarda da Moğolca ke-

limelere rastlanmaktadır. bk. kubçır < Mo. kubçigur ‚ bir vergi çeşidi‛ (Sertkaya, 1996, s. 244), tüşimel ‚memur‛ (Serkaya, 

1996, s. 255). 

mailto:civelek.o@gmail.com
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2.1. aka
926

 
927

 ‟‟q‟m < Mo. aka “older brother, senior, elder, older / ağabey, büyük erkek 

kardeş; bey, ağa, daha yaşlı, yaşlı, saygıdeğer” (Lessing, 1995, s. 59b; Lessing, 2003, s. 95). aka mad-

desi için bk. Schönig, 2000, s. 64; UW 78b-79a; TMEN I, 22; TDAA 39, EDAL: 281, Tuna, 1976, s. 

282. 

Moğolcada aslı -k- ile olan sözcük, ilk hecedeki ünlü uzunluğundan dolayı Oğuz grubu Türk dil-

lerinde -g-‟ye dönüşmüştür. Tarihî dönem Orta Asya Türk dilleri için böylesi bir ötümlüleşme söz ko-

nusu değildir. Dolayısıyla g ile k‟nın ayırt edilemediği Eski Uygurca metinlerde sözcüğü k ile aka 

şeklinde okumak gerekmektedir (N. Poppe‟nin makalesinden (1967) aktaran Tekin, 1995, s. 169). Es-

ki Türkçede, Moğolca aka kelimesi yerine eçi “ağabey” kelimesi kullanılıyordu.  

aka sözcüğü için Röhrborn şu anlamları vermektedir: 1. büyük erkek kardeş, ağabey 2. adnomi-

nal olarak “ağabeyin” anlamında kullanılır: a.+mnıŋ boguzu “ağabeyimin boğazı” 3. erkek ismi (özel 

ad) kurçıgan a., kutlug a. 4. Bu maddede ise bağlamın açık olmadığı metinlerden örnekler vermekte-

dir (UW 78b-79a). Çağ. aga “ağabey, büyük erkek kardeş; yaşça büyük, bey, amir, başkan” (Räsänen, 

1969, s. 13a, Ölmez, 2003, s. 103a-b, ÇTS 14), Kıp. aga “ağabey, büyük erkek kardeş” KıpTS 3, Tr. 

ağa, (ağ.) aga “1. ağabey, büyük erkek kardeş; 2. kayınbirader; 3. kayınbaba” DS I 74; Trkm. aağa 

“1. ağabey; büyük akraba; 2. dayı, amca; 3. bey, beyefendi; 4. Aga (özel isim)” TrkmRS 19, YUyg. 

aga / aka “ağabey” YUTS 4 / 6; Öz. Aka “ağabey” UzED 7, SUyg. aka “ağabey” Malov 13, Tuv. akı 

“ağabey, büyük erkek kardeş” TuW 71, Hak. ağa “dede, büyükbaba; babanın büyük erkek kardeşi” 

HakTS 29, Alt. aka “1. Büyük erkek kardeş. 2. Dedenin kardeşi. 3. Yaşlılara hitap edilirken kullanılan 

ve saygı ifade eden kelime ATS 14, Yak. ağa “ata; yaşlı” TSa 18, Tat. aġa “ağa” TatRS 21, Başk. 

aġay “ağabey” BaşkRS 20, Kırg. aġa “ağabey” KırgTS 9, Kaz. aġa “1. akrabalardan yaşça büyük 

olanı 2. yaşça büyük erkek” KazTS 24, KKlp. aġa “ağabey” KKlpRS 18.  

EUyg. ..... sadanıŋ akam iṅim urugum tugmışım oṅlukum yüẓlüküm kim kim mä çam çarım kıl-

maẓunlar / Ben Sada; ağabeyim, kardeşim, soyum, akrabam, onluğum, yüzlüğüm hiç kimse itiraz et-

mesin
928

 (SUK: Sa10/12-13). 

 

2.2. asıra-  ‟‟syr‟p < Mo. asara- “to be compassionate, to take care, raise, foster, nou-

rish, or support by charity; to be benefactor or philanthropist; to love” / esirgemek, merhamet etmek, 

acımak; bakmak, yetiştirmek, büyütmek, beslemek, hayrına desteklemek, korumak; velinimet veya 

hayır sahibi olmak; sevmek. (Lessing, 1995, s. 56b; Lessing, 2003, s. 90a), asara- için bk. Schönig, 

2000, s. 65-66; TMEN I, 20; UW 232b-233a. 

Moğolcadan ödünçleme olan bu sözcük için Röhrborn‟un çalışmasında şu anlamlara yer veril-

mektedir: 1. Sağlamak, tedarik etmek; bakıp yetiştirmek 2. Yönetmek, idare etmek 3. Korumak, hi-

maye altına almak”. Röhrborn, sözcüğün zayıf orta hece ünlüsüyle son dönem metinlerinde görüldü-

ğünü dile getirir (UW 232b-233a). Ölmez, M. 13. yüzyılın ikinci yarısından sonra Türkçede görülen 

Moğolca asara- fiilinin Uygurcada asıra- biçiminde olduğuna değinir. Moğolca asara- kelimesinin 

aslında Türkçe aş ”yemek” sözcüğünden geldiğini ve Türkçedeki tek heceli kelimelerin Moğolcada 

iki heceli olduğunu (Tr. aş > Mo. asa) ve Moğolca +ra eki ile oluşan kelimenin önce asıra- biçimiyle 

Eski Türkçede yer aldığını daha sonra ise kelimenin vurgusuz orta hece düşmesiyle asra- biçimini al-

dığını savunur (Ölmez, 2007a, s. 239-241). Çağ. asra-
929

 “korumak, kollamak, saklamak; besleyip 

büyütmek” ÇTS 59, YUyg. asra- “bakmak, ilgilenmek” YUTS 18, Öz. äsrä- ÖTS_M 21, SUyg. asra- 

                                                           
926 12. yüzyıldan sonra Türkçe metinlerde görülen aka sözcüğüne Moğol dili ve tarihi hakkında en eski eser olan kabul gö-

ren Moğolların Gizli Tarihinde (Mongḥ ol-un niu’ça to*b+ça’an) birçok kez rastlamak mümkündür: duwa-soqor aqa inu dör-

ben kö'ütü büle'e tedüi atala duwa-soqor aqa inu ügei bol<u>ba (MGT-11. satır) ‚Ağabeyi Duwa-Sokor’un dört oğlu vardı. 

Çok geçmeden ağabey Duwa-Sokor öldü‛ (Onon, 2001, s. 43). 
927 Bu çalışmadaki faksimileler için bk. Yamada, N. 1993 (Cilt 3). 
928 Türkiye Türkçesine çeviriler için bk. Ayazlı, 2016. 
929 asra- fiilinin Çağataycada fiilden türemiş isim hâli olan asramak ‚saklama, koruma‛ biçimini de görmek mümkündür. bk. 

ÇTS 59. 
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“yetiştirmek; besleyip büyütmek” Malov 18, Tuv. azıra- “beslemek” TuW 83, Hak. azıra- “beslemek, 

bakmak; yetiştirmek, eğitmek” HakTS 62, Alt. azıra- “beslemek, yedirmek, yetiştirmek” AltTS 32, 

Kır. asıra- “terbiye etmek, beslemek, yedirmek” mal asıra- “mal yetiştirmek” KırgTS 52, Kaz. asıra- 

“yetiştirmek, beslemek, büyütmek” KazTS 53, Çuv. usra- “eğitmek, yetiştirmek” ÇuvRS 517. 

EUyg. … mınta ken ärkä bägkä t(ä)gmätin ävimṅi tutup oglum altmış kayaṅı asırap yorızun … / 

Bundan sonra evlenmeden evimi çekip çevirip oğlum Altmış Kaya‟yı koruyup beslesin. (SUK: 

WP01/5-7). 

 

2.3. ḑaruga ~ ḑargu  t‟rwq‟/ynk‟ < Mo. daruga “chief, superior; chairman, 

commander; director, manager, elder / başkan, şef, üst derecedeki kimse; müdür, yönetmen; ihtiyar” 

(Lessing, 1995, s. 234a; Lessing, 2003, s. 372), daruga maddesi için bk. Schönig, 2000, s. 88; 

Räsänen, 1969, s. 133; TMEN I, 193. 

Sözcük, İlhanlılar döneminde “yönetici, vali, şehir yöneticisi” anlamı ile görülmektedir (TMEN 

I, 193). Özyetgin, Moğolların idari geleneği içinde, yaygın bir şekilde görülen sivil ve askeri işlerle 

yükümlü olan daruga memuriyetinin önemli bir yer tuttuğunu ve darugaların XIII. yüzyıldan XVIII. 

yüzyıla kadar Çin‟den Kırım‟a kadar olan Türk-Moğol imparatorluğu içinde mevcut olduğunu dile 

getirir (Özyetgin, 1996, s. 189). Askeri vali ve vergi tahsildarı olan darugaların görevlerinden bazıları 

Özyetgin tarafından şu şekilde aktarılır: Genel nüfus sayımının organizasyonu, yerel ordunun askere 

çağrılma işi, posta istasyonlarının kurulması ve vergilerin toplanıp hükümdara gönderilmesi (Özyet-

gin, 1996, s. 189-190). Hukuk belgelerinde de “üst düzey yönetici, vali” anlamı ile karşımıza çıkan 

sözcük, Çağataycada “bekçibaşı, subaşı” anlamı ile de görülmektedir. Ayrıca Çağataycada Moğolca 

sözcüğün addan ad yapan Türkçe +lık eki ve Farsça -nişin eki ile genişletilmiş biçimine de rastlan-

maktadır: daruga+lık “valilik”, daruga-nişin “valilik”. Çağataycada
930

 daruga sözcüğünün “zaptiye” 

anlamında da kullanıldığı görülmektedir (Kaçalin, 2011, s. 555). Şeyh Süleyman Lügatında sözcüğün 

“hükümetin harman ve zahire muhafızı, vakıf malı muhafaza eden kimse; subaşı, şef; gemici bekçi” 

gibi anlamları da mevcuttur. Osmanlıcada sözcük dāroga “bir şehrin veya ilçenin başı, yöneticisi” an-

lamında görülmektedir (Steingass, 1998, s. 497a). Kıp. daraga “askerî vali” KıpTS 56a, Tr. ağ. darğa 

“mübaşir” (Bayburt) ~ daruğa “askerî vali” (Bayburt) DS IV 1370a, 1374a, Az. darğa “1. Şehir, ka-

saba, bölge veya vilayeti idare eden kimse, 2. Eskiden vergi toplamak için bölgenin idarecisi veya hü-

kümdar tarafından yollanan memur, 3. Alışveriş yapılan pazarlarda nöbet tutan emniyet kuvvetlerinin 

komutanı, 4. mec. Kendini büyük bir inasan gibi gösteren, kimse tarafından bir şeye vekil tayin edil-

mediği hâlde kendini o sahanın yetkilisi, vekili gibi gösteren kimse”, darğa tikmək “idareci tayin et-

mek, vekil tayin etmek, vekâlet etmek” AzTS 789a, Trkm. darğa “1. baş kayıkçı, 2. çarşı muhafızla-

rının başı, şefi” TrkmRS 247a, Tuv. darga “başkan, idareci” TuW 133, Öz. darġa “kılavuz, rehber, 

kaptan, pilot”, ÖzED 65, Tel. targa “vergi tahsildarı”, KKlp. darġa “kaptan, pilot” KKlpRS 159a. 

EUyg. .... ulug süükä iki yastuk ötünüp miŋ bägikä bir yastuk lükçü<n>g ḑaruga[s]ıŋa
931

 yarım 

yastuk berip agır kın t(ä)gir män / ulu majesteye 2 yastuk götürüp binbaşıya 1 yastuk, Lükçüŋ valisine 

yarım yastuk vermek üzere ağır cezaya uğrarım (SUK: Mi03-15-17). 

 

                                                           
930 Çağ.: < bu uçurda *dėrler kim+ şāgırdleri bile tag geştige barıp. taş yumalatıp bir fakīrga tegip ölüm ermiş. Yana darugadın kayan 

kaçıp erkenin kişi bilmes / Derler ki bu yakınlarda öğrencileri ile dağa dolaşmaya çıkmış. Taş yuvarladıklarında bir fakire 

isabet edip ölümüne yol açmış. Zaptiye korkusundan nereye gittiğini kimse bilmemiş (Kaçalin, 2011, s. 555). Şecere-i 

Türk’te sözcük, darugalık biçiminde yer almaktadır: Terken Hatunnıŋ tukkan agası bar erdi. Humar Tigin atlıg ol. Sultan hiz-

metide kėlip müsülman boldı. Sultan aŋa Ürgeçniŋ darugalıkın berdi / Terken Hatunun Humar Tigin adlı ağabeyi vardı. Sulta-

nın hizmetine girip müslüman oldu. Sultan ona Ürgeç şehrinin idareciliğini verdi (Ölmez, Z., 2003, s. 31). 
931 Sözcüğü taruga*s+ıŋa olarak okuyan Tuguşeva taruga kelimesine ‚temel yerleşim noktası‛ anlamı vermiştir (Tuguşeva, 

2013, s. 198). Sözcüğe, hem diğer tarihî dönemlerdeki hem de çağdaş Türk dillerindeki anlamlarından ve bağlamdan yo-

la çıkarak ‚vali‛ anlamı vermek daha uygun olacaktır. 
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2.4. kıra ~ kıraa  qyr‟ < Mo. kira “summit or ridge of mountain, small mountain 

chain; foothills; slope / dağ sırası veya doruğu; küçük dağ zinciri; dağ etekleri, bayır” (Lessing, 1995, 

s. 470b; Lessing, 2003, s. 748). kıra için bk. TMEN III, 1598. 

kıra sözcüğü, Türkçedeki tek heceli kelimelerin Moğolcada iki heceli olduğunu gösteren örnek 

kelimelerden biridir. Sözcük, Türkçe kır “bozkır” adının -a ile Moğolcaya geçmiş biçimidir. Moğolca 

kıra biçimi de daha sonra geri ödünçleme yoluyla Türkçeye girmiştir. SUK metninde sözcüğün Mo-

ğolca olduğu belirtilmemiştir. Hukuk belgelerinde sözcüğe “bozkır; nadasa bırakılmış tarla” anlamları 

verilmiştir. Tarihî dönem Türk dillerinde genelde Türkçe kır sözcüğü tercih edilmiştir. Çağ. krş. kır 

“kır, çöl, sahra” ÇTS 623, Kıp. krş. kır “taşlık arazi, sahra, kır” KıpTS 144. Bazı çağdaş Türk dillerin-

de kıra sözcüğüne rastlamak mümkündür. Hak. hıra “ekilmiş tarla” HakRS 300, Alt. kıra “ekilmiş 

tarla” RusAltS 460. 

EUyg. …yäṅä törtkil çugdakı tört şıg yerimṅi yänä povu(?) kıradaki üstün çäçäklikdäki altı şıg 

yerimṅi yänä altın çäçäklikdäki tört şıg yerimṅi maŋa saṅlıg bo muṅça yerlärimni maŋa töläk 

tämürkä yuŋlaklık çao yastuk kärgäk bolup … / ve dörtgen bahçemdeki 4 şığ yerimi ve povu (?) tarla-

sının yukarısındaki çiçek bahçemdeki 6 şığ toprağımı yine aşağıdaki çiçek bahçemdeki 4 şığ yerimi, 

bana ait bunca yeri bana (Töläk Tämür‟e) kullanmak için kâğıt para yastuk gerekli olunca …( SUK: 

Mi28/4-7) 

 

2.5. kösür  kwswr < Mo. köser ~ kösür “earth, soil, ground; floor / yer, toprak, zemin” 

(Lessing, 1995, s. 492; Lessing, 2003, s. 779). 

Sözcüğe, Eski Uygurca dışında tarihî ve çağdaş Türk dillerinde rastlanmamıştır. Moğolların Giz-

li Tarihinde kösür “Erde, Erdboden / yer, toprak” (Haenisch, 1962, s. 104) sözcüğü pek çok kez geç-

mektedir. kol ano kosere talbi‟ulḥu
932

 “ayaklarını yere koyup” (MGT § 279), koserece olḥu “yerden 

toplayıp /bulup
933

” (MGT § 214). 

EUyg. .... şıg kösür yer ///// [ ] köl üzä suvaklıg on şıg yer b[o] yerlärni sıkıdu mädiz bilä täŋ 

yeẓün. / şığ toprak2 .... gölle sulanan 10 şığ toprak2, bu yerleri Sıkıdu, Mädiz ile eşit (olarak) kullansın 

(SUK: Mi25/20-23). 

 

2.6. Ģılta-  şyld‟m‟yyn < Mo. şilta- “to be a cause or reason, be caused by, to pretend, 

simulate, find a pretext / sebep olmak, sebebi olmak, vesile olmak, gibi görünmek; bahane bulmak, 

sebep göstermek” (Lessing, 1995, s. 707b; Lessing, 2003, s. 1096), şiltak “bahane” için bk. TMEN I, 

236. 

Eski Uygurca tılta- “sebep olmak” (< tıl “dil, lisan”+ da-) kelimesi Orta Moğolcadan beri çeşitli 

biçimlerde Moğolcada (< şilta-) görülmekte olup daha sonra Moğolcadan geri ödünçleme yoluyla ta-

rihî Kıpçak ve Çağatay dillerinde görülmüştür. Eski Türkçe tı/ti hecesi Moğolcada çi- olmakla birlikte 

bu kelimede şi- olmuştur (Ölmez, 2015, s. 149). Tü. tılta- = Mo. şilta-
934

. Eski Uygurca hukuk belge-

lerinde sözcük, “bahane uydurmak, gerekçe göstermek” biçiminde anlamlandırılmıştır. Bazı Türk dil-

lerinde aynı anlam ile görülmektedir. Çağ. krş. şıltak “yalan iddia, yalancı ve töhmetçi” (ÇTS 1042), 

şiltak “dava, suçlama, suç” ÇTS 1046, Kıp. sılta- “bahane bulmak” KıpTS 234, TT (ağ.) krş. şıltak 

(Çr., Gr., Sv., Krş., Ky.) 1. Suç atma, karalama; 2. Haksızlığa uğramış dövülüp sövülmüş gibi bağırıp 

çağırma, ortalığı gürültüye verme DS X: 3768, Öz. silta- “aniden hareket etmek; aniden konuşmak” 

UzED 287, krş. siltov “hareket; sebep, neden, mazeret” RusÖzS 566; Tuv. sılda- “bahane bulmak; fır-

sattan yararlanmak” TuvRS 396; Hak. krş. sıltan- “bahane etmek, bahane bulmak, sebep göstermek” 

HakRS 207; Alt. şılta- “sebep bulmak, bahane uydurmak” AltTS 162; Yak. sıltaa- “bahane bulmak” 

                                                           
932 Cümlenin çeviri için ayrıca bk. ‚their feet on the earth‛ (Onon, 2001 § 279. ) 
933 Türkiye Türkçesine çeviri için bk. Temir, 1986 § 214. 
934 Moğolcada s ünsüzünü takiben bir i ünlüsünün gelmesi s sesinin ş’ye dönüşmesine neden olur (Grønbech & Krueger, 

1993, s. 10). 
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YakRS 357. Türk dillerinde eylem olan şılta- sözcüğünden ziyade bu kökten türemiş şıltag sözcüğü 

ve türevleri (siltov, sıltav, hıltav, sıldag) daha yaygın olarak kullanılır. şıltak kelimesi ile ilgili ayrıntılı 

bilgi için bk. Ölmez, 2015, s. 147-151. 

EUyg. .... borlukıṅ kaçaṅ tils(ä)r nägükä mä şılṭamayın yaṅṭurup berür män / Üzüm bağını ne 

zaman isterse hiçbir şeyi gerekçe göstermeksizin geri veririm (Mi21/4-5). 

 

2.7. uçagur:  ‟wç‟q`wr < Mo. icagur “root, basis, foundation, origin, beginning / kök, 

ana, temel; kaynak, başlangıç” (Lessing, 1995, s. 418b; Lessing, 2003, s. 667). 

Moğolcada icagur “kök, temel, esas” (Lessing, 1995, s. 418b), şeklinde görülen sözcüğün Ordos 

dilinde ucūr (Mostaert, 1968, s. 724), Halha dilinde yuzoor (Vietze, 1988) vb. biçimlerine de rastlan-

maktadır. 

EUyg. .... bo borluk uçagur turınıŋ üçün amtı bo kün başlap bo turıta nägümä kalan kavuṭ tüṭün 

k(a)pıg kodgu umdu äŋiz
 935

 t(a)rıg ür käpäz kavlalık äŋiz
 
basıg salıg nägümä kaṭılmaz / Bu üzüm ba-

ğı aslında Turı‟nın olduğu için şimdiden bu günden başlayıp Turı‟nın her ne kadar kalan, kavut, tütün, 

kapıg, kodgu, umdu, äŋiz
 
tarıg, ür, käpäz, kavlalık, äŋiz, basıg salıg (vergisi) (varsa) hiçbirine karış-

mayız (SUK: Mi20/10-15). 

 

2.8. yada-  y‟d‟p < Mo. yada- “to have no strength or power; to exhaust; to be in need, 

to suffer, to be unable / dayanıklılığı ve gücü olmamak; bıkmak; ihtiyacı olmak; acı çekmek; muktedir 

olmamak, yapamamak” (Lessing, 1995, s. 422a; Lessing, 2003, s. 675), yada- için bk. Schönig, 2000, 

s. 184, Räsänen, 1969, s. 177a, TMEN I, 403, Tuna, 1972, s. 243.  

 Moğolcadan ödünçleme olan yada- sözcüğü, “yorgun düşmek, zayıflamak, acı çekmek, yapa-

mamak” gibi anlamlarla tarihî ve çağdaş dillerin bir kısmında varlığını sürdürmektedir. Çağ. yada- 

“muzdarip olmak, üzülmek, zayıflamak” ÇTS 1217, Kıp. “yada- yorgun düşmek, yorulmak, zayıfla-

mak” KıpTS 305, YUyg. yada- “zayıflamak, zayıf düşmek, yorgun düşmek” YUTS 454, KrçMlk. krş. 

cadav “dayanaksız, canıtez, sabırsız” KrçMlkTS 134, SUyg. yata- “yapamamak” Malov 38, Tuv. ça-

da- “yapamamak” TuW 105; Hak. krş. çadap “ancak, zorla, güçlükle, zar zor” HakTS, Yak. sataa- “-

ebilmek” YakRS 318, Trkm. yada- “üzülmek, acı çekmek, yorulmak, yorgun düşmek” TrkmRS 806. 

EUyg. .... män kalanka yadap berim alım tälim bolup alımçılarım ma tälim bolup turgu täg bol-

mayın kaçıp yaşıp barmış üçün yänä turı birläki maŋa tägär üçär kömär borlukumnı turıka mäniŋ be-

rimlärimni säṅ üẓüp sän alıp kalır mu sän / Ben kalan vergisine gücüm yetmeyip alım berim vergisi 

çok olup alacaklılar da çok olunca durmadan kaçıp gizlendiğim gittiğim için de Turı ile bana ait olan 

üç erkeğin işlediği üzüm bağımı Turı‟ya (vermek için), berim vergilerimi sen ödeyip alır mısın? 

(SUK: Mi19/2-7). 

 

2.9. yosun  ywswnç‟ < Mo. yosu(n) “generally accepted rule, traditional custom, ha-

bit or usage, etiquette; doctrine, dogma, principle / genel kabul görmüş kanun, gelenek, töre, örf, ana-

ne veya alışkanlık, davranış bilgisi, yasa, öğreti, doktrin, dogma, prensip” (Lessing, 1995, s. 435b; 

Lessing, 2003, s. 695), yosun için bk. TMEN I, 408, Tuna, 1976, s. 311. 

 Sözcük, Moğolcadan ödünçleme olarak “âdet, gelenek, örf, kanun, nizam” anlamları 

ile Uygur hukuk metinlerinde görülmektedir (ED 975b). Osm. yosun “kanun, töre, âdet, usul, yol” TS 

VI 4674, Çağ. yosun “usul, şekil” ÇTS 1260, YUyg. yosun “şekil, tarz” YUTS 471; Öz. yosun ÖzRL 

171; Tuv. yozu “ayin, merasim” TuW 292, Kır. cosun “nizam, kaide” Taşpolot, 2011, s. 600, Kaz. krş. 

josık “âdet, töre, örf; kural kaide” KazTS 182 

EUyg. …. bo bitigdäki çaonı berginçä biz inç buka arug iştin taştın bar yok bolsar biz birlä al-

guçı tuŋsu taypaoşın män inç bukanıŋ inim äsän män arugnıŋ oglum kara tugma ikägü bo bitigdäki 

çaonı bitig yosunça nägükä mä tıldamayın çamsız köni berür biz / Bu sözleşmedeki kâğıt parayı öder-

                                                           
935 ’äŋiz sözcükleri Matsui tarafından agız olarak okunmuştur. bk. Matsui, 2005, s. 36. 
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ken biz İnç Buka ve Arug kaçarsak birlikte alıcı, kefil olduğumuz ben İnç Buka, küçük kardeşim Äsän 

ve ben Arug, oğlum Kara Tugma ikisi bu sözleşmedeki parayı sözleşme kanununa göre hiçbir bahane 

göstermeksizin itirazsız tam (olarak) veririz. (SUK: Mi17/10-16). 

 

3. Sonuç 

 Eski Uygur hukuk belgelerinde (SUK metninde) geçen Moğolca dokuz kelime tespit edilmiştir. 

Bu kelimeler şunlardır: aka “ağabey, büyük erkek kardeş; bey, ağa, daha yaşlı, yaşlı, saygıdeğer”; ası-

ra- “bakmak, yetiştirmek, büyütmek”; daruga ~ dargu “başkan, şef, üst derecedeki kimse; müdür, yö-

netmen; ihtiyar”; kıra ~ kıraa “bozkır; nadasa bırakılmış tarla”; kösür “yer, toprak, zemin”; şılta- “ba-

hane uydurmak, gerekçe göstermek”; uçagur “kök, ana, temel; kaynak, başlangıç”; yada- “gücü yet-

memek, muktedir olamamak”, yosun “nizam, düzen, örf, kanun”. Eski Uygurcanın söz varlığı içeri-

sinde yer alan Moğolca alıntılardan kösür “yer, toprak, zemin” ve uçagur “kök, temel, esas” kelimele-

rine ne tarihî ne de çağdaş Türk dillerinde rastlanmamıştır. Eski Uygurca hukuk belgelerinde geçen 

diğer yedi Moğolca kelimeyi hem tarihî hem de çağdaş Türk dillerinde görmek mümkündür. Bu Mo-

ğolca kelimeler arasında daruga kelimesinin zaman içerisinde anlam genişlemesine uğramış olduğu 

görülmektedir. Kelimenin geçmişten günümüze şu anlamları tespit edilmiştir: Tarihî dönem Türk dil-

lerinde sözcüğün “yönetici, şehir yöneticisi, vali, askeri vali, zaptiye, subaşı, şef” anlamları; çağdaş 

Türk dillerinde ise “baş kayıkçı, çarşı muhafızlarının başı, şefi, başkan, idareci, kılavuz, rehber, kap-

tan, pilot, vergi tahsildarı” anlamları mevcuttur. 
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YAN CÜMLELERĠN SÖZCÜK ÖBEKLERĠNDE KULLANIMI 
Özlem Erdoğan 

 

GĠRĠġ 

Yan cümleler, cümleyle benzer bir dizimsel değere sahip olan ancak bağımsız bir cümle özelliği 

göstermeyen yapılardır. Bir fiilimsi öbeğinden veya sadece bir fiilimsiden oluşan bu yapıları cümleyle 

kesiştiren temel dizimsel özellik, bir tür yüklem işlevi gösteren fiilimsiler etrafında özne, nesne, do-

laylı tümleç veya zarf tümleci gibi cümleye özgü ögelerin yer alabilmesidir. Söz gelimi, “Adamlar 

aceleyle odadan çıkınca” gibi bir yan cümlede “çıkınca” şeklindeki fiilimsinin yan cümlenin yüklemi-

ni oluşturduğu ve böylece, “adamlar” ögesinin özne, “aceleyle” ögesinin zarf tümleci ve “odadan” 

ögesinin de dolaylı tümleç olarak bu fiilimsiye bağlandığı görülmektedir. Buradaki dizimin bir benze-

ri, “Adamlar, aceleyle odadan çıktılar.” cümlesinde de görülebilir.  

Benzer şekilde, “okumak” gibi sadece fiilimsiden oluşan bir örnek de tercihe göre “bu yazıları 

okumak”, “bu yazıları yeniden okumak”, “bu yazıları burada yeniden okumak”, “bu yazıları bugün 

burada yeniden okumak” vb. şekillerde yine cümleye özgü ögelerle genişletilebilir. Dolayısıyla, yü-

zeysel yapıda fiilimsiye bağlı bir öge olmasa bile fiilimsinin çeşitli cümle ögelerini yönetebilme özel-

liği, açık ve sabittir. Bu da fiilimsilerin de fiilimsi öbekleriyle bu bakımdan aynı değerde olduğunu 

göstermektedir. 

Kısacası, tüm fiilimsi öbeklerinde fiilimsi etrafında şekillenmiş cümleye özgü bir dizim; tüm fii-

limsilerde de böyle bir dizimi meydana getirme erki mevcuttur. İşte bu husus, bir fiilimsi öbeği veya 

fiilimsi niteliğindeki tüm örneklere aynı zamanda cümlesel bir değer kazandırmaktadır. 

Yan cümlelerin bir cümle gibi bağımsız olmamasının temel nedeni ise yüklemi oluşturan fiilim-

sinin çekimli bir fiil özelliği göstermemesidir.
936

 Bu durum, yan cümleleri her zaman bir cümleye ve-

ya bir sözcük öbeğine bağlı kılar. Bir diğer ifadeyle, yan cümle ya bir “cümle” ya da bir “sözcük öbe-

ği” olmak üzere her zaman başka bir dizimin içinde yer alır ve o dizime ait bir unsuru oluşturur. 

Buna göre, yan cümle eğer bir cümlenin kurgusuna katılmışsa bu cümlenin içinde bir cümle öge-

si olarak bulunur. Söz gelimi, “Annesine böyle bir vesile ile gitmek, heyecanı son haddine çıkarıyor-

du.” (Peyami Safa 2008: 286) cümlesinde özne; “Galiba en iyisi, iliĢkiyi bir arkadaĢlık çerçevesinde 

sürdürmekti.” (Atay 2013: 109) cümlesinde yüklem; “Bünyamin dolunaya ulaĢmak istedi.” (Anar 

2006: 85) cümlesinde ise nesne olarak bulunan yan cümle örnekleri görülmektedir. 

Bir sözcük öbeğinin kurgusuna katılması durumunda ise öbeği meydana getiren birleşenlerden 

birini veya birkaçını oluşturabilen yan cümleler, öbek içindeki konumuna ve öbeğin türüne göre birbi-

rinden farklı işlev ve görevlerle kullanılabilmektedir. Bu kullanım biçimlerinin nasıl ve neler olduğu 

konusu ise bu çalışma kapsamında ele alınacaktır. 

                                                           
936 Bu özellik, kaynaklarda yan cümlelerin aslında cümlesel bir yapı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği nok-

tasında iki farklı yaklaşımın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, fiilimsi ve fiilimsi öbeklerini aynı zamanda 

cümlesel bir yapı olarak değerlendiren ilk yaklaşım şu kaynaklarda görülür: (Emre 1945: 504), (Üçok 1947: 106), (Bil-

gegil 1963: 73-74), (Ediskun 1963: 379), (Gencan 1966: 88), (Burdurlu 1967: 96-97), (Johanson 1972: 525), (Hatiboğlu 

1972: 180), (Kükey 1975: 264), (Dizdaroğlu 1976: 191-192), (Sağlam 1977: 193), (Atabay; Özel, Çam: 1981: 109), (Şimşek 

1987: 251), (Koç 1990: 444), (Toparlı; Karataş; Vural 1995: 111), (Erkman Akerson; Ozil 1998: 60), (Uzun 2000: 40), (Bil-

gin 2000: 511), (Demir; Yılmaz 2003: 213), (Aksan 2005: 123-124), (Delice 2007: 163-165), (Daşdemir 2014: 176-179). Şu 

kaynaklarda ise bu yapıların cümlesel bir değer taşıdığı görüşü reddedilmiştir: (Mansuroğlu 1955: 59), (Ergin 1962: 

316), (Topaloğlu 1989: 158), (Karahan 1993: 21-22), (Zülfikar 1995: 648), (Korkmaz 1997: 53), (Turan 1999: 306), (Savran 

1999: 329), (Karahan 2000: 18-19), (Cemiloğlu 2001: 66), (Özkan; Sevinçli 2011: 207-208), (Karaörs 2005: 160-1611), 

(Mehmedoğlu 2005: 95), (Aktan 2009: 129-130), (Deniz Yılmaz 2009: 37-38), (Üstünova 2010: 700), (Özmen 2013: 144). 
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Bu bağlamda, öncelikle yan cümlelerin kullanılan fiilimsinin türüne göre isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-

fiil ve şart-fiille kurulanlar olmak üzere dört farklı türde karşımıza çıkabileceği belirtilebilir. Hangi 

türde olduğuna bağlı olarak da bir yan cümlenin belli bir sözcük öbeğinde bulunup bulunamayacağı 

değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun yanında, her türlü yan cümlenin içinde yer aldığı sözcük öbek-

leri olduğu gibi kurgusu herhangi bir yan cümlenin katılımına uygun olmayan öbekler de mevcuttur. 

Bütün bunlarda bir sözcük öbeğinin kendi yapısına göre hangi özellikteki birleşenleri istediği kadar 

belli türdeki bir yan cümlenin bu özelliği karşılayıp karşılayamadığı da belirleyici olmaktadır. Bu çer-

çevede, yan cümlelerin her bir sözcük öbeğindeki kullanım durumu şu şekilde değerlendirilebilir: 

 

1. Yan Cümlelerin Kurgusuna Katılabildiği Sözcük Öbekleri 

1.1. Edat Öbekleri 

1.1.1. Çekim Edatı Öbeği 

Çekim edatı öbekleri, bir isim unsuru ile bir çekim edatının bir araya gelmesiyle oluşan sözcük 

öbekleridir. İsim unsurunun başta, çekim edatının ise sonda bulunduğu bu öbekler için [pamuk / gibi], 

[vatan / için], [el / kadar], [ev / e doğru], [dün / den beri] vb. yapılar örnek gösterilebilir. 

Bu öbeklerde isim unsurunun konumunda bir yan cümle de bulunabilir. Bu durumda, öbeğin bi-

rinci birleşenini isim değerinde bir yan cümle oluşturur. Örnekleri isim-fiil ve sıfat-fiille kurulu yan 

cümle türlerinde oldukça sık görülür. Bunun yanında, zarf-fiille kurulu yan cümle türünde de örnekle-

rine rastlamak mümkündür. 

 

Ġsim-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“Bu söz üstüne, çocuklar [sırtlarındaki eğreti giyimleri çıkarmak / için] debelenmeye başladı-

lar.” (Kemal Tahir 1993: 89) 

“Bunda [nesli devam ettirmek / gibi] hayvanca bir gaye de yoktur.” (Peyami Safa 2008: 167) 

“Ve bu ödül Mustafa İnan‟a, [bir daha geri alınmamak / üzere] verildi.” (Atay 2013: 269) 

“Hafızasının kuvvetiyle bütün dersleri [sınıfta dinlemek / le] noksansız öğrenirdi.” (Atay 2013: 

48) 

“İyi bir hayat hikâyesi yazmak, [bir hayat yaĢamak / kadar] zordur.” (Atay 2013: 48) 

“[Ev önüne ev yapmak / diye] bir kanun yoktur.” (Baykurt 2013: 54) 

“Mustafa İnan, [Evliya Çelebi anlayıĢını ve üslûbunu çok sevmek / le birlikte], bu tarzın bilime 

karışmasını istemiyordu.” (Atay 2013: 77) 

“Meral'in [aptalca telkin altında kalmak / tan başka] mazereti yok.” (Peyami Safa 2008: 109) 

“[Basamağa adımını atma / dan evvel] durdu.” (Peyami Safa 2008: 68) 

“Oradan [açlık ve susuzluktan ölme / den önce] bu günah kasabasına bir lanet savurdu (…)” 

(Anar 2006: 156) 

“(…) teşkilat âdeta [onun deney masası olma / ya doğru] gidiyordu.” (Anar 2006: 140) 

“[Bıkmak / tan öte], hiç dayancası kalmadı.” (Baykurt 2013: 16) 

 

Sıfat-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“[Saçı dökülenler / için] söylenmiş olacak.” (Atay 2013: 168) 

“Kara başlık, [yalnız gözleri dıĢarda bırakacak / gibi] yapılmıştı.” (Kemal Tahir 1993: 65) 

“Yorganının ucu [yere değecek / kadar] sarkmıştı.” (Peyami Safa 2008: 378) 

“Bütün bunlar [yemek piĢen / e kadar] olan şeylerdi.” (Anar 2006: 109) 

“[Üç gün boyunca kuzeye ilerledik / ten sonra] çamuru arar oldular, çünkü toprak donmuştu.” 

(Anar 2006: 70) 

“[Beni anlamayanlar / a karşı] soğuğum; fakat bu kadar anlayanlardan da ürküyorum.” (Peyami 

Safa 2008: 173) 
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Zarf-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“[Lağımcılık sanatı ortaya çıkalı / beri] yerüstünde olduğu gibi yeraltında da korkunç savaşlar 

yapılıyordu.” (Anar 2006: 76) 

“[O gelince / ye kadar] hazırda ben varım.” (Peyami Safa 2008: 14) 

“[Küçük çantasına en lüzumlu Ģeyleri doldurunca / ya kadar] Ferhat da uyur.” (Peyami Safa 

2008: 319) 

 

1.1.2. Bağlama Edatı Öbeği 

[Suç /ve/ ceza], [şiir /veya/ roman], [gül /ile/ bülbül], [/hem/ gençler /hem de/ yaşlılar], [/ne/ toz 

/ne/ çamur] vb. örneklerde olduğu gibi bağlama edatlarının cümleden küçük iki veya daha fazla eş değer 

birimi birbirine bağlamasıyla meydana gelen bağlama edatı öbekleri, aynı zamanda yan cümlelerin de 

kurgusuna sıklıkla katılabildiği bir öbek türüdür. 

Bu öbek içinde çoğunlukla aynı türde ve birden fazla sayıda bulunan yan cümleler, bağlama edatla-

rıyla birbirine bağlanmış olan birimleri oluşturur. Bu birimler isim, sıfat veya zarf özelliği gösterdiğin-

den bunların konumunda yer alan yan cümleler de sözcük türü bakımından aynı değerde olur. Örnekle-

rine tüm yan cümle türlerinde sıklıkla rastlamak mümkündür. 

 

Ġsim-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“Zor da olsa, [elbiseni iplik haline getirmek /ve/ ipliği de yüne dönüĢtürmek] mümkün.” (Anar 

2006: 146)  

“[Tarla tutmak, ev kurmak, /(ve)/ iĢe koĢulmak] nedir?” (Kemal Tahir 1993: 37) 

“[NiĢanlımı sevmek /veya/ kovmak] yalnız benim hakkımdır.” (Peyami Safa 2008: 133) 

“Belki de [/hem/ gerçeği söylemek, /hem de/ söylediğinin yalan olduğuna inandırmak] istiyor-

du.” (Anar 2006: 175) 

“[ġüpheyi gizlememek /le/ bir mazeret yalanı söylemek] arasında fark azdı”. (Peyami Safa 2008: 

118) 

“[Bu hale razı olmak /la/ layık olma]nın tek mânâda birleştiğini anlıyor.” (Peyami Safa 2008: 

345) 

“Artık [Kerim Çelebi'yle ilgilenmek /de/, ondan yardım beklemek /de/] boştu.” (Kemal Tahir 

1993: 100) 

“Anlıyordu ki, [bu evden ayrılmayı /da/, burada kalmayı /da/] istemiyor.” (Peyami Safa 2008: 

318) 

“On yıldan bu yana, [adam öldürmeler, ırza geçmeler, ev soymalar, /(ve)/ kafa yarmalar] yok 

oldu.” (Baykurt 2013: 82) 

 

Sıfat-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“Ve [tütüncünün önünde baĢlayan /ve/ kısa bir zaman içinde kanaat halini alan] şüphesini an-

lattı.” (Peyami Safa 2008: 128) 

“Ne bileyim, çocuk [hep isteyen, /(ve)/ baĢkalarını kendisiyle meĢgul eden] bir şey.” (Peyami 

Safa 2008: 166) 

“[Ev yapan /la/ düğün eden]e yardım Tanrı'ya hizmet sayılırmış!” (Baykurt 2013: 59) 

“Yani [sayısız imkânlar arasında gerçekleĢmiĢ /ve/ donmuĢ] bir imkânım.” (Peyami Safa 2008: 

152) 

“[Elle tutulur /(ve)/ gözle görülür] şeylerden hoşlandığını unuttum.” (Atay 2013: 191) 

“Bu sıra birtakım [aklı ermezler /ve de/ gördüklerinden nesne anlamazlar] seğirtip yetişip başı-

mıza birikti.” (Kemal Tahir 1993: 273) 

“[Balkız'ın sözlerini anlayacak, /(ve)/ onlardan anlam çıkaracak] halde değildi.” (Kemal Tahir 

1993: 313) 
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Zarf-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“[Birey olarak ortaya çıkmadıkça, uyuĢuk felsefemizden vazgeçmedikçe /ve/ tek tek katkıla-

rımızı insanlarımızdan esirgedikçe] bizi kim değiştirebilir?” (Atay 2013: 67) 

“Mustafa [herkese karĢı anlayıĢlı davranarak, herkese yardım ederek, /(ve)/ her çeĢit insana 

sevimli görünerek] efsanesini kendi yaratmıştır (…)” (Atay 2013: 79) 

“Mustafa İnan canlılığını kaybetmemişti daha: [Kan verilirken, /(ve)/ serum verilirken] damlaları 

hesaplıyordu.” (Atay 2013: 247) 

“[Sınıfa girdin mi, /(ve)/ kapıyı kapadın mı], sana Allah‟tan başka karışacak kimse yoktur.” 

(Atay 2013: 125) 

“[Kavga tüteli, /(ve)/ Haçça gelin yatalı], eskisinden de perişan olmuş.” (Baykurt 2013: 210-211) 

 

ġart-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“Bugün Samim [benden ayrılsa /ve/ beni hür bıraksa], nefret ederim hürriyetimden.” (Peyami 

Safa 2008: 173) 

“[Eğer senin gibi isyan etmiyor, /(ve)/ haykırmıyorsak], daha güzel yollar gördüğümüz içindir.” 

(Peyami Safa 2008: 88) 

“[Burdan gözelce çekilir gidersen, /(ve)/ evimin önüne ev yapmayı bırakırsan], ancak o zaman 

konuşurum seninle!” (Baykurt 2013: 102) 

“[ġayet bulunamazsam /ve de/ bir Ģey lüzum ederse], eve haber salıver.” (Baykurt 2013: 154) 

“[Karacahisar tekfuru olsan, /(ve)/ adamlarından birini böyle öldürseler], ne yaparsın?” (Ke-

mal Tahir 1993: 79) 

“[Ölse /de/ bir baĢkası olarak yaĢamaya baĢlasa], bundan daha çok değişemezdi.” (Kemal Tahir 

1993: 127) 

“[Yürekliysen, /(ve)/ silahlara güç yetirirsen], bizim tarikatın okunmuş kılıcını bağlarım beli-

ne...” (Kemal Tahir 1993: 16) 

 

1.1.3. PekiĢtirme Edatı Öbeği 

Pekiştirme edatı öbeği, pekiştirme işlevi gösteren bir edatın bir cümle ögesini pekiştirmesiyle kuru-

lur. Söz gelimi, “Ahmet geldi.” cümlesinde öznenin pekiştirilmek istenmesi durumunda “[Ahmet / bile] 

geldi.”, “[Ahmet /dahi] geldi.” veya “[Ahmet / de] geldi.” örneklerinde olduğu gibi çekim edatı öbekle-

rine benzeyen ancak işlev olarak ondan ayrılan bir öbek ortaya çıkar (Delice 2007: 23). Bu öbek içinde 

yer alan öge de sözcük türü bakımından eğer özne, nesne veya dolaylı tümleçse isim; zarf tümleciyse de 

zarf özelliği gösterir. 

Yan cümleler de bir cümle ögesi olarak görev yapabilir ve bu görevdeyken bir pekiştirme edatı ile 

pekiştirilebilir. Bu durumda da ortaya çıkan pekiştirme edatı öbeğinin birinci kısmında isim veya zarf 

olarak yer alır. Her türden yan cümlenin cümle ögesi olarak görev yapması mümkün olduğundan bu kul-

lanımın örnekleri de tüm yan cümle türlerinde görülür.  

 

Ġsim-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“[Sermaye sahibi tarafından istismar edilmek / de] yoktur.” (Peyami Safa 2008: 72) 

“[Paris'e gitmek / bile] istemem.” (Peyami Safa 2008: 173) 

“[Kelimelerin köklerini öğrenmek / bile] bir sürü boş inancı, yanlış anlamayı ortadan kaldırabi-

lir.” (Atay 2013: 167) 

“Ayrıca [herkese kendini beğendirmek / de] pek makbul değildir.” (Atay 2013: 269) 

“[BaĢkalarıyla hesaplaĢmaya / da] hiç girişmedi; çünkü 'hikmet sahibi‟ idi.” (Atay 2013: 131) 

“Hatta [ısınmak için okul yerine kahveye gitmeyi / bile] isteyebilirsin.” (Atay 2013: 264) 

Sıfat-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“[Ağır bir kılıncı üfleyerek yerinden oynatabilen / de] yine oydu.” (Anar 2006: 60) 

“[Beni öldüren / de] yatar otuz yıl, temsil [Haçça'yı öldüren / de]!” (Baykurt 2013: 70) 
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“[Oralarda gezinen / de] var.” (Kemal Tahir 1993: 262) 

“[Ġzmir'e koyun sürenler / de] görmüştür.” (Baykurt 2013: 83) 

“[Yukarı sınıflarda okuyanlara /da] boş zamanlarında ders veriyordu.” (Atay 2013: 43) 

“[Mustafa Ġnan‟ın dersini dinleyenler de] kendilerini aynı yükseklikte hissediyorlardı.” (Atay 

2013: 39) 

 

Zarf-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“Matematik bilmeyen bir felsefeci, [ruhun ölmezliği üzerinde düĢünürken / bile], Afrika yerlile-

rinin vardığı sonuçlara ulaşabilir.” (Atay 2013: 201) 

“[Okuldan kaçarken / de] bahçe duvarının üstünde işte böyle kalmıştı.” (Atay 2013: 81) 

“Çocuklar [meyve olarak / da] şekerkamışından başka bir şey bilmezlerdi.” (Atay 2013: 40) 

“[Bu dünyanın kötü örneklerine bakıp / da] „Bu dünya böyle işte. Yalnız ben miyim?‟ de-

me.”(Peyami Safa 2008: 246) 

“[Yeni elbise alınınca / da] pek sevinmezdi Mustağa ağabeyim.” (Atay 2013: 27) 

“[Konya Sultanı‟nın gücü yettiğinde / de], Porsuk, Sakarya böyle akamazmış başıboş...” (Kemal 

Tahir 1993: 21) 

 

ġart-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“Tabii, Mefharet'in şüphesi, [kızının sualinden doğmasa / bile], onunla kuvvetlenmişti.” (Peyami 

Safa 2008: 117) 

“[Onlar affetseler / bile] ben isyan ediyorum kendime.” (Peyami Safa 2008: 349) 

“[Askeriyeninki gibi olmasa / da] gene iyi olur!” (Baykurt 2013: 25) 

“[Sen çeksen / bile] köylü neye çeksin?” (Baykurt 2013: 52) 

“Bu iş [her ne kadar görünüĢte senin Ģahsını ilgilendirirse / de], gerçekte Karataş'ın işidir.” 

(Baykurt 2013: 261) 

“Fakat [böyle olmasa / dahi] hasretten ve ıstıraptan bir çeşit zevk duymaktayım.” (Atay 2013: 115) 

 

1.1.4. Ünlem Edatı Öbeği 

Ünlem edatı öbeği, bir ünlem edatı ile bir isim unsurunun bir araya gelmesiyle kurulur. [Ey / bül-

bül], [vay / efendim] vb. örneklerde olduğu gibi ünlem edatı başta, isim unsuru ise sonda bulunur.  

Yan cümleler ise çok yaygın olmamakla birlikte buradaki isim unsurunun yerini alarak bu öbeğin 

kurgusuna katılabilmektedir. Örnekleri daha çok sıfat-fiille kurulmuş ve aynı zamanda, eksiltili bir ismin 

görevini üstlenmiş yan cümlelerin kullanımında görülür. 

 

Sıfat-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“[Ey / ermiĢlerin izini izleyenler, uyarıcı eteğine yapıĢanlar, ardınca gidenler], „Konağa erişmek 

zor‟ demeli değil!” (Kemal Tahir 1993: 37). 

“Selam olsun sizlere, [ey / doğru yolumuza girmiĢler]!” (Kemal Tahir 1993: 83). 

“Selam olsun [ey / Ahilik kuĢağı kuĢanmıĢlar]!” (Kemal Tahir 1993: 83). 

“[Ey / bize serin esintiler veren]...” (Kemal Tahir 1993: 304) 

 

1.2. Sıfat Tamlaması 

Bir sıfatın bir ismi nitelemesi veya belirtmesiyle oluşan sıfat tamlamaları, yan cümlelerin de kurgu-

suna rahatlıkla katılabildiği öbeklerden biridir.  

Bu öbekte yan cümle, çoğunlukla sıfatın yerinde bulunur ve isim unsurunu nitelendirme işlevini 

gösterir. Örnekleri isim-fiil ve sıfat-fiille ve nadiren de şart-fiille kurulu yan cümle türlerinde görülür.  

 

Ġsim-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Sabah sabah, [tepeden inme / bir tesir].” (Peyami Safa 2008: 75) 
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“Kara Bayram'ın [babadan kalma / ev]i köy içine bakıyordu.” (Baykurt 2013: 43) 

“[Öküz sinirlerinden örme / müthiş kırbaç], vınlayarak, şaklayarak, ıslıklanarak kalkıp iniyor, 

(...).” (Kemal Tahir 1993: 122) 

“[ġeyhlikten gelme / alışkanlık]la elini sakalına atıp biraz kasılarak konuşuyordu.” (Kemal Tahir 

1993: 170) 

 

Sıfat-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Besim [bahçede köĢke doğru çekinken adımlarla ilerleyen / gölge]den gözlerini ayırmıyordu.” 

(Peyami Safa 2008: 63) 

“[Akla sığar / bir söz] konuş da hisse kapalım!..” (Baykurt 2013: 87) 

“Muhtarın bir buyruğunu, Kurul'un bir kararını, yeni gelen bir kanunu, [akla gelmedik / bir köy 

işi]ni yayar.” (Baykurt 2013: 72) 

“[BaĢına yıkılası / çadır]ını getirip kurmuş kasabamızın kıyısına...” (Kemal Tahir 1993: 258-259) 

“[Gözle görünmez / bir el], tutup boğazını sıkıyor.” (Baykurt 2013: 269) 

“[Bu parayı hemen Ģimdi verebilecek / on kişi] ya çıkar, ya çıkmaz içimizden.” (Baykurt 2013: 

87) 

“Yerde kırmızı bir ceket, siyah bir eteklik ve [yüzüstü dönmüĢ / bir terlik] vardı.” (Peyami Safa 

2008: 378) 

 

ġart-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Ama diğer arkadaşlarının [taĢ çatlasa / yarım saat] ömürleri kaldı.” (Anar 2006: 214) 

“[Hiç olmazsa / bir horoz] kesmeliydin; ama neyse!..” (Baykurt 2013: 60) 

“Ben odaya gidiyorum Sacit; [hiç olmazsa / yarım saat] beni kimse rahatsız etmesin, olur mu?” 

(Atay 2013: 125) 

Bazı örneklerde ise yan cümlelerin sıfat tamlamalarında nitelendirilen veya belirtilen ismin yerinde 

bulunduğu görülebilir. Bu kullanım biçimine de daha çok sıfat-fiille kurulu ve bir eksiltmenin söz konu-

su olduğu örneklerde rastlanır. 

 

Sıfat-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Gelgelelim şarap kendisini çarptığı için, delikanlı [son / söylenenleri] anlayamadı.” (Anar 2006: 

129) 

“Mustafa, ablası Zübeyde ile sokakta, [her / geçene] babasını soruyor.” (Atay 2013: 31) 

“Siz [bugünkü / denene] bakın.” (Baykurt 2013: 84) 

“[Bazı / bilinmeyenleri] hafızasında götürerek çözümsüz bıraktı.” (Atay 2013: 163) 

 

1.3. Zarf Öbeği 

Zarf öbekleri, bir zarfın kendinden sonra gelen bir isim, sıfat veya bir zarfı derecelendirme, istisna 

veya azlık-çokluk gibi ilgilerle tamamlamasıyla kurulan öbeklerdir. Söz gelimi, “Yaşlı adam, [sadece / 

su] istemişti.” örneğinde [zarf / isim]; “[en / güzel] hediye” örneğinde [zarf / sıfat] ve “[Pek / iyi] hatırla-

yamıyorum.” örneğinde de [zarf / zarf] kuruluşunda bir zarf öbeği görülmektedir. 

Bu öbeklerde isim, sıfat veya zarf olabilen ikinci unsurun konumunda çoğunlukla isim-fiille kurulu 

yan cümleler isim; sıfat-fiille kurulu yan cümleler sıfat ve zarf-fiille kurulu yan cümleler ise zarf göre-

vinde bulunabilmektedir. 

 

Ġsim-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“[Sadece / bu yöntemin etkili olup olmayacağını görmek] istedim.” (Anar 2006: 122) 

“Arkadaşlarına yardım etmeyi düşündün sadece.” (Atay 2013: 263) > [Sadece / arkadaĢlarına 

yardım etme]yi düşündün. 
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“[Sadece / Feriha'ya gitmek] bile, Paris'te bir ihtiyar zamparanın kolları arasına gitmek arzusunun 

hayalde başlayan ilk adımlarından başka bir şey değil.” (Peyami Safa 2008: 220) 

 

Sıfat-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“İstanbul‟dan ayrılırken bana [en / iĢe yarayan] hediyeyi vermişti hocam: Almanca bir lügat.” 

(Atay 2013: 110) 

“(…) yanında (…) bacıların [en / gem almaz]ı sayılan dul kızı Cinli Nefise vardı.” (Kemal Tahir 

1993: 133) 

“Şövalye durumun farkında olmadığından acemi düşmanını (…) [en / ağza alınmaz] küfürleri sa-

vurarak kızdırmaya çalışıyordu.” (Kemal Tahir 1993: 133) 

 

Zarf-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“İnsanların iç dünyasına [ancak / ayrıntıları bilerek] girebileceğimizi bir öğrenebilsek.” (Atay 

2013: 260) 

“(…) [sadece, / eve dönerken] acele etmiyordu.” (Atay 2014: 44) 

“Sevgililer, onun saçma davranışlarına karşı, [ancak / göz göze gelerek] gülümseyebilirlerdi.” 

(Atay 2014: 434) 

 

1.4. Ġsim Tamlamaları 

1.4.1. Belirtili Ġsim Tamlaması 

[evin / yolu], [zamanın / değeri], [Ayşe‟nin / odası] vb. örneklerde olduğu gibi ilgi eki almış bir 

tamlayan ve iyelik eki almış bir tamlanandan meydana gelen belirtili isim tamlamaları, yan cümlelerin 

bünyesinde sıklıkla yer aldığı sözcük öbeklerinden biridir. Yan cümleler, bu yapı içinde hem tamlayan 

konumundaki birinci ismin hem de tamlanan konumundaki ikinci ismin yerini alabilir.  

Birinci ismin yerinde çoğunlukla isim-fiille kurulu yan cümle örnekleri karşımıza çıkar. Bunun ya-

nında, daha çok bir ismi nitelendiren sıfat-fiille kurulu yan cümleler de nitelendirdiği ismin eksiltilmesi-

ne bağlı olarak bu konumda yer alabilir. 

 

Ġsim-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“[Meçhule atılıĢın / hayranlığı]dır bu.” (Peyami Safa 2008: 154) 

“Bütün ömrü [kendi kendini yemenin / çilesi] içinde geçecektir.” (Peyami Safa 2008: 169) 

“[Bir seminer hazırlamanın / amacı] bir eğriyi çizmek olamazdı.” (Atay 2013: 57) 

“Ölüm acısının sarsıntısı geçmişti ama, [mollalığı bırakmanın / kederi] gözlerinde kalmıştı.” 

(Kemal Tahir 1993: 196) 

“Çünkü, [yol güvenini bozmanın / cezası], yağlı kendir; [ırza geçmenin / cezası], kazık!” (Kemal 

Tahir 1993: 48) 

 

Sıfat-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“[YaratılmamıĢ olanın / gücü]nü görebiliyor musun?” (Anar 2006: 148) 

“Bu yüzden [ona tapanların /sayısı] hızla artıyor.” (Anar 2006: 148) 

“[Ġçeriye girecek olanın / gölgesi], gittikçe büyüyerek ve aslına benzeyerek yaklaşır.” (Peyami Sa-

fa 2008: 42) 

“[Geri kalanın / yarısı] ekin, yarısı nadas.” (Baykurt 2013: 72) 

“[Kılığı düzgün olanın / sözü] güçlü olur!” (Kemal Tahir 1993: 154) 

“[Adam eti yiyenin / başı] omuzlarında çok durmaz ama, seninki bilmem nasıl kaldı bugüne 

dek?..” (Kemal Tahir 1993: 203) 

İkinci ismin yerinde tamlanan olarak bulunan örnekler ise isim-fiil ve sıfat-fiille kurulu yan cümle 

türlerinde oldukça sık bir şekilde görülür. 
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Ġsim-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Gelgelelim [padişahın / tahttan indirilmesi] bu kez sorun oldu.” (Anar 2006: 139) 

“[İki eşit davranışın / aynı hatadan çıkması] şaşırtıcı oluyor.” (Atay 2013: 158) 

“[İnsanın / her Ģeyle ilgili olması] güzel değil miydi?” (Atay 2013: 149) 

“Şimdi [senin / onun evine inmen], ona büyük "arka'dır.” (Baykurt 2013: 186) 

“Mesele [senin / sigara içmemen].” (Atay 2013: 142) 

“[Meral'in / büyük bir his mevzuundan bu pakete atlayıĢı], bahsin derinleşmesinden korktuğunu 

gösteriyordu.” (Peyami Safa 2008: 274) 

“Bir yanda [onun / ağır bir hastalık tehlikesi içinde oluĢu], öte yanda analık şefkatinin isyanı ku-

tuplaşıyor.” (Peyami Safa 2008: 58) 

 

Sıfat-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“[Gemideki ganimetin / her sayıĢta neden eksik çıktığı] da böylece anlaşılmış oldu.” (Anar 

2006:18) 

“Kitapta [Efrasiyab'ın / nasıl dünya fatihi olduğu] anlatılıyordu.” Anar 2006: 60) 

“Gelgelelim [sakanın / onu duyduğu] yoktu.” (Anar 2006: 49) 

“Aşağı Bekköy'de [benim / adını aldığım] bir Bayram emmim vardı.” (Baykurt 2013: 35) 

“Mustafa‟yı düşündüm de; [onun / konuları nasıl ilgi çekici bir biçimde sunduğu] aklıma geldi.” 

(Atay 2013: 20) 

“[Doğu geleneğinin / bilim geleneğiyle nasıl uzlaĢtırılacağı] meselesi unutulmuştu.” (Atay 2013: 

68-69) 

“[Hınzıryedi'nin / ne yapacağı] belli olmaz.” (Anar 2006: 203) 

“[Böyle birinin / tesadüflere kolay kolay inanmayacağı] da açıktı.” (Anar 2006: 86) 

 

1.4.2. Belirtisiz Ġsim Tamlaması 

Yan cümlelerin kurgusuna katılabildiği bir diğer sözcük öbeği de [bebek / kokusu], [gül / bahçesi], 

[sabah / rüzgârı] vb. örneklerde olduğu gibi ek almamış bir tamlayan ile iyelik ekli bir tamlanandan 

meydana gelen belirtisiz isim tamlamalarıdır. Yan cümleler, bu yapı içinde ise birinci unsurun konu-

munda yer alarak öbeğin tamlayan unsurunu oluşturabilir. Örnekleri yalnızca isim-fiille kurulu yan cüm-

lelerde görülür. 

 

Ġsim-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Tip meselesi, [Türkçe konuĢmak / rahatlığı], müşterek memleket hatıraları, filan, bir şeyler...” 

(Peyami Safa 2008: 191) 

“[Meral'i kurtarmak / ümidi] kalmamıştı.” (Peyami Safa 2008: 291) 

“[Necile'ye her Ģeyi itiraf etmek / ihtiyacı], bazı korkularımı yenmeye başlıyordu.” (Peyami Safa 

2008: 295) 

“Bu arada [yabancı ve hazır fikirleri tekrarlamak / tehlikesi] de vardır.” (Atay 2013: 157) 

“Sonra da, [herkesle tanıĢma / arzusu] var.” (Peyami Safa 2008: 251) 

“[Her Ģeyi bilme / hastalığı] en sağlıklı kafalara bile bulaşmıştı.” (Atay 2013: 76) 

“(…) [ithal malı bir gelenek kurma / çabaları] çoğu zaman hazin sonuçlar veriyordu.” (Atay 

2013: 93) 

“(…) [ileriyi düĢünme / tembelliği] onu böyle gülünç bir duruma düşürür.” (Atay 2013: 157) 

 

1.4.3. Zincirleme Ġsim Tamlaması 

Bazı isim tamlaması örneklerinde tamlayan veya tamlanan unsurun birden fazla olduğu görülür. 

Örneğin [elmanın, armudun / tadı] tamlamasında iki tane tamlayan; [çocuğun / eli, kolu] örneğinde de 

iki tane tamlanana rastlanmaktadır. Bu tür tamlama örnekleri, burada zincirleme isim tamlaması olarak 

ele alınmıştır (Delice 2007: 39). 
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Yan cümlelerin bu öbeklerdeki kullanımı, belirtili isim tamlamalarındaki kullanımıyla benzerlik 

gösterir. Tek farkı, öbeğin tamlayan veya tamlanan kısmında çoğunlukla aynı türden birden fazla yan 

cümlenin birlikte bulunmasıdır. 

Buna göre, bu tür tamlamalarda birden fazla tamlayanı oluşturan yan cümleler, yine daha çok isim-

fiille kurulmuş olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, çoğunlukla bir eksiltmenin söz konusu olduğu sıfat-fiille 

kurulu yan cümleler de bu yapı içindeki tamlayan unsurları oluşturabilir. 

 

Ġsim-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Keyiflenmişti: Artık [anlatmanın, Ģiir okumanın /zamanı] gelmişti, edebiyat vaktiydi artık.” 

(Atay 2013: 229) 

“[Bunu onunla münakaĢa etmenin veya düĢünmenin / faydası] yoktu.” (Peyami Safa 2008: 232) 

“[Yemenin, içmenin / tiryakisi]dir bunlar.” (Baykurt 2013: 219) 

“Ailesine bağlı imiş ama [her günkü muhitinden kaçmak ve yeni ufuklar aramak / temayülleri] 

de kuvvetli imiş.” (Peyami Safa 2008: 165-166) 

“Fakat onun hakikat sevdasına [baĢkalarını hayrete düĢürmek, üzmek, sinirlendirmek / arzula-

rı] da karışıyordu.” (Peyami Safa 2008: 124) 

 

Sıfat-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Malını yağmalatanın, kanını aramayanın yamandır hali...” (Kemal Tahir 1993: 138) > Malını 

yağmalatanın, kanını aramayanın / hali] yamandır... 

“[Yiğit alp olanın ve de yanı sıra kılıç gezdirenin / karılar gibi erden sakınması ve de ad saklama-

sı] töre değil!” (Kemal Tahir 1993: 484) 

Birden fazla tamlananı oluşturan yan cümleler ise isim-fiil veya sıfat-fiille kurulu olarak ve oldukça 

sık bir şekilde karşımıza çıkabilir. 

 

Ġsim-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Öyleyse [akrebin / A'dan B'ye, B'den Cye gitmesi ve tekrar A'ya dönmesi] sıfıra eşit bir za-

manda olur.” (Anar 2006: 182) 

“Bir kere [(onun) / o Feriha ile hâlâ konuĢması, müdüriyetlere gitmesi] filan kâfi.” (Peyami Safa 

2008: 304) 

“Belki de [(onun) / sık sık hastalanması, zayıf bünyeli olması, hemen yorulması] bu yüzdendi.” 

(Atay 2013: 25) 

“Bir üniversiteye gir bakalım, [işlerin / neden yapılmaması, yürütülmemesi] gerektiği hakkında 

çok akıl hocası bulursun.” (Atay 2013: 67) 

“[İnsanın / bütün bir ömür boyunca heyecan içinde yaĢaması ve yaĢarken de durmadan ken-

disiyle hesaplaĢması] demekti bu.” (Atay 2013: 132) 

“Ülkede büyük birliklerin yer değiştirmesi, beslenmesi zordur.” (Kemal Tahir 1993: 171-172) > 

[Büyük birliklerin / ülkede yer değiĢtirmesi, beslenmesi] zordur. 

 

Sıfat-fiille kurulu yan cümle örnekleri: 

“Bana bu yüzden [(benim) / krallar gibi karĢılanacağım ve hiçbir zahmet çekmeyeceğim] söy-

lenmişti.” (Anar 2006: 209-210) 

“[Çocukların / sokaklarda koĢuĢacakları, çocukluklarını yaĢayacakları] günler değildi.” (Atay 

2013: 27) 

“[(Senin) / Laboratuvarında aradığın, incelediğin, oyduğun, dibine indiğin, sırrını değiĢtiğin] 

her şey arasında yalnız ruhun yok.” (Peyami Safa 2008: 390-391) 

“Fakat [bu zıtların / gece ile gündüz gibi birbirini takip etmedikleri, iç içe ve aynı zamanda 

mevcut oldukları] da düşünülebilir.” (Peyami Safa 2008: 159) 
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1.5. Kısaltma Öbekleri 

[kendinden / emin] ve [gözden / ırak] gibi ayrılma eki almış bir isim ile yalın hâldeki bir isimden 

meydana gelen “ayrılma öbekleri”; [yüzü / aşkın insan] ve [kitabı / tetkik] gibi belirtme eki almış bir 

isim ile yalın hâldeki bir isimden meydana gelen “belirtme öbekleri”; [senin / kız] ve [onların / çocuk] 

gibi ilgi eki almış bir isim ile yalın hâldeki bir isimden oluşan “ilgi öbekleri”; [karnı / tok] ve [sırtı / pek] 

gibi iyelik eki almış bir isim ile yalın hâldeki bir isimden meydana gelen “iyelik öbekleri”; [sahanda / 

yumurta] ve [çantada / keklik] gibi bulunma eki almış bir isim ile yalın hâldeki bir isimden oluşan “bu-

lunma öbekleri”; [aslına / uygun] ve [başına / buyruk] gibi yönelme eki almış bir isim ile yalın hâldeki 

bir isimden meydana gelen “yönelme öbekleri”, bu başlık altında ele alınmıştır. 

Yan cümlelerin bu öbekler içindeki kullanımı pek yaygın değildir. Bununla birlikte, özellikle isim-

fiille kurulu yan cümlelerin bazı kısaltma öbeklerinde yer aldığı örneklerle de karşılaşmak mümkündür. 

“Şehirde köşe başlarında [el yakması / fenerler] bulunurdu.” (Atay 2013: 42)” 

“Ana gibi, ana olup [beĢik kertmesi / yavuklum(un)] önüne geçemedin!” (Tahir 1993: 112) 

“İstanbul Teknik Üniversite Radyosu, [bir aydan fazla susturulmayı / müteakip], bugün tekrar 

yayınlarına başlıyor.” (Atay 2013: 223) 

 

1.6. Fiilimsi Öbekleri 

Fiilimsi öbekleri, bir fiilimsi -yani, isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil veya şart-fiil eklerinden birini almış 

bir fiil- ile buna bağlı isim veya zarf unsurlarından meydana gelen öbeklerdir.  

Bu öbeklerde fiilimsiye bağlı olan isim unsurları özne, nesne, dolaylı tümleç; zarf unsurları ise zarf 

tümleci görevini üstlenmiş olur. Tüm sözcük öbekleri arasında yalnızca fiilimsi öbeklerini meydana geti-

ren birleşenler, aynı zamanda böyle cümleye özgü bir değer taşımaktadır. Buna bağlı olarak da her fii-

limsi öbeği ve fiilimsi -çalışmanın genelinde de bahsedildiği gibi- aynı zamanda bir yan cümle oluştur-

maktadır. 

Bu bağlamda, bir yan cümlenin bir fiilimsi öbeğinin kurgusuna katılması, esasında bir fiilimsi veya 

fiilimsi öbeğinin başka bir fiilimsiye bağlanması anlamına gelmektedir. Bu durumda, bir yan cümle baş-

ka bir yan cümlenin kurgusuna katılmış olur ve “yan cümle içinde yan cümle” olarak tanımlayabilece-

ğimiz örnekler ortaya çıkar. Bu örneklerde, yan cümle üst dizimdeki fiilimsiye bir yan cümle ögesi ola-

rak bağlanır. Bu noktada, yan cümlelerin bir cümlenin kurgusuna katılıp cümle ögesi olarak da görev 

yapabildiği göz önünde bulundurulursa benzer şekilde bir başka yan cümlenin içinde de bir yan cümle 

ögesi olarak görev yaptığı ifade edilebilir. 

İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil ve şart-fiille kurulanlar olmak üzere tüm yan cümle örnekleri, bir fiilimsi 

öbeğinin -yani, başka bir yan cümlenin- kurgusuna katılabilmektedir. 

 

Ġsim-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“[Meral'i benden ayırmak isteyen] Ferhat Selmin'i bu evin içinde bana karşı bir vasıta haline ge-

tirmiştir.” (Peyami Safa 2008: 109) 

“[Meselelere yukardan bakmayı bildik]ten sonra dünya gibi gezegenler insana çok küçük görü-

nür.” (Atay 2013: 38) 

“[Diğerleri ip merdiveni kesmeyi başarınca] üç kişi iki kulaç yükseklikten aşağı düştüler.” (Anar 

2006: 80) 

“[Babasını kurtarmak isterken] işleri berbat etmiş, kendisini arayan adamların tam ortasına düş-

müştü.” (Anar 2006: 172) 

“[Bu zat bana Mustafa‟yı sormaya gelseydi], hemen kovardım kendisini.” (Atay 2013: 204) 

“[Hata yapmaktan korkmuyorlarsa] belki de hatanın cezasından korkuyorlardır.” (Anar 2006: 

135) 

“Sen de [siyasette yükselmek istiyorsan] bilimi kendine basamak yapmayacaksın.” (Atay 2013: 

264) 

“[Beni yaĢatmayı denerseniz], size de karşı çıkacaklar.” (Atay 2013: 267) 
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Sıfat-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“[Kendilerini kovalayanlardan kurtulma]larına rağmen tehlike henüz geçmiş değildi.” (Anar 

2006: 81) 

“Ayrıca gemi, [güçlükle söndürülmüĢe benzeyen] birkaç yangın izi de taşıyordu.” (Anar 2006:15) 

“[Gene ev ihtiyacı olan kalırsa], başka çözüm düşüneceğiz.” (Baykurt 2013: 196) 

“Peki, [din değiĢtiren yakalanırsa] n'olur?” (Kemal Tahir 1993: 30) 

“[Demircan'ı vuranlar, atları götürenler bilinirse] ne yapacaksın?” (Kemal Tahir 1993: 172) 

 

Zarf-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“Oysa [gece boyunca daracık bir döşekte gözünü kırpmadan uzanmak] tarife gelmeyecek kadar 

sıkıcıydı.” (Anar 2006:22) 

“Bünyamin, [canavarın dişlerinden birini yadigâr olarak alma]yı düşündü.” (Anar 2006: 75) 

“Bak, [kır gezintilerinde onlarla ĢakalaĢırken çekilmiş] fotoğrafları var.” (Atay 2013: 54) 

“Fakat [sözlerini bitirmeden Bünyamin'in kazması bir kayaya çarpınca] nazar değdiğine hükmet-

ti.” (Anar 2006: 74) 

“[Talihli olarak küçük bir burs bulsan] bile yurt köşelerinde sürünebilirsin.” (Atay 2013: 264) 

“Şimdi [bu adam bana gelerek bir şeyler sorarsa] ne diyeceğim?” (Atay 2013: 204) 

“[Kayıt bürosu önünde sesini çıkarmadan gülümsemişse], her şeyin bir sırası vardır diye düşün-

düğü için susmuştu.” (Atay 2013: 63) 

 

ġart-fiille kurulan yan cümle örnekleri: 

“Bunun için [o güne dek dünyayla nasıl oynadıysa, bu küstah delikanlıyla da öyle oynama]yı ta-

sarlıyordu.” (Anar 2006: 143-144) 

“[Arada basacak yer varsa, oğlanı delik deşik etmek] kararıyla korkuluğa koştu, bakmasıyla katı-

lıp kalması bir oldu.” (Kemal Tahir 1993: 7) 

“(…) arkadaşları ona [içkiye devam ederse sakat kalacağ]ını söylediler.” (Anar 2006:23) 

“Bazan [çırağına, en kötüsünden de olsa şarap ısmarlayacağ]ı tutuyor (…)” (Anar 2006: 116) 

“Yılanların „kazıkbağı‟ diye zorlu bir bağ attıklarını, [kıtır kıtır kessen bu bağı çözmedik]lerini 

duymuştu.” (Baykurt 2013: 255) 

“[Banka defteri, birkaç elmas, ne varsa küçük bir çantaya doldurup] gitmeliyim.” (Peyami Safa 

2008: 313) 

“Ve [sana ne de olsa birilerinin bir zamanlar bir şeyler öğretmiş olduğunu düşünerek], herkese her 

şeyi öğretmeye çalış.” (Atay 2013: 266) 

 

2. Yan Cümlelerin Kurgusuna Katılamadığı Sözcük Öbekleri 

[on / iki], [otuz / dört] ve [yüz / beş] gibi aralarında toplama ilgisi bulunan iki sayı isminin yan 

yana gelmesiyle kurulan sayı öbekleri; [Mehmet / Kaplan], [Oğuz / Atay] ve [Mehmet Akif / Ersoy] 

gibi bir varlık adını karşılamak üzere birden fazla sözcüğün bir araya gelmesiyle kurulan özel isim 

öbekleri; [Ayşe / Hanım], [Fatma / teyze] ve [Ahmet / Efendi] gibi bir kişi ismiyle unvan veya akraba-

lık bildiren bir sözcükten meydana gelen unvan öbekleri yan cümlelerin kurgusuna katılamadığı söz-

cük öbekleridir. Bu durum, söz konusu öbeklerin her zaman özel bir adlandırmaya veya belli bir an-

lam alanına özgü sözcükleri istemesi ve cümlesel bir kuruluşu temsil eden yan cümlelerin de bunu 

karşılamaktan uzak olmasıyla açıklanabilir. 

Bunun yanında, [Dedeman / Otel], [Ataç /Sokak], [Ötüken / Yış], [Türk / Budun] gibi iki ismin 

eksiz olarak yan yana gelmesiyle kurulan eksiz isim tamlamalarında da yan cümlelerin kullanımına 

pek rastlanmaz. Bu tür öbeklerde de daha çok özel adlandırmaların ön plana çıkması, bu durumun da 

bir nedeni olarak görülebilir.  

Aynı, yakın veya zıt anlamlı olup tür bakımından da eş değer bir özellik gösteren iki sözcüğün 

peş peşe getirilmesiyle oluşan tekrar öbeklerinde de yan cümlelerin tekrar edilen unsurların konu-
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munda yer alması pek mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte, sadece yan cümle yükleminin bir tek-

rar öbeği niteliğinde olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Söz gelimi, “Bayram, Haceli'nin 

temelden çıkan taze topraklara basa basa köy içinin alt başındaki kahveye doğru yürüdü.” (Bay-

kurt 2013: 76) örneğinde yan cümlenin yüklemini oluşturan “basa basa” ögesinin aynı zamanda aynı 

zarf-fiilin tekrar edilmesiyle oluşmuş bir tekrar öbeği yapısında olduğu görülmektedir. “Ermeni Toros, 

başını iki yana sallayarak içini çeke çeke aralıksız ağlıyordu.” (Kemal Tahir 1993: 107) ve “Bata çı-

ka debelenirken, bakarsın ki, kesiklik seni kapmış...” (Kemal Tahir 1993: 52) örneklerinde de yan 

cümle yükleminin tekrar öbeği niteliğinde olduğu görülmektedir. Oldukça yaygın olan bu tür örnekle-

rin söz konusu zarf-fiillerin tek başına kullanımındaki zorluğu gidermek için dilde yer bulduğu da dü-

şünülebilir.  

Benzer bir şekilde, [kabul / et-] gibi bir yabancı isim ile bir yardımcı fiilden; [söyle / -miş ol-] 

gibi bir asıl fiil ile bir yardımcı fiilden ve [küplere / bin-] gibi bir mecazi isim ile mecazi bir asıl fiil-

den meydana gelen fiil öbeklerinde de öbeği oluşturan unsurlar, bir yan cümle niteliğinde olamaz. 

Bununla birlikte, “Sonunda bir köpek leĢini teĢrih etmeye karar verdi.” (Anar 2006: 26), “Korların 

üzerinde, az sonra senin tenine değecek olan demir çubukları kızdırıyor.” (Anar 2006: 210) ve “Fa-

kat ne kadar dil döktülerse de delikanlının ağlaması dinmedi.” (Anar 2006: 88) örneklerindeki gibi 

sadece yan cümle yükleminin bir fiil öbeği yapısında olması mümkündür. 

 

SONUÇ  

Bir fiilimsi veya fiilimsi öbeğinden oluşan yan cümlelerin temel olarak iki farklı kullanım alanı 

vardır. Bunlardan ilki, yan cümlenin bir cümle içinde cümle ögesi olarak yer almasıyla; ikincisi ise bir 

sözcük öbeği içinde öbeğin birleşenlerinden birini oluşturmasıyla ortaya çıkar.  

Burada sözcük öbeklerindeki kullanımına bakıldığında öncelikle her yan cümlenin her sözcük 

öbeğinde kullanılamadığı dikkat çekmektedir. Bunda yan cümlenin hangi tür fiilimsiyle kurulduğu 

kadar sözcük öbeğinin hangi özellikteki birleşenleri istediği de belirleyici olmaktadır. Böylece, ağır-

lıklı olarak belli türlerdeki yan cümlelerin belli sözcük öbeklerinde ve belli şekillerde yer alabildiği 

bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, yan cümlelerin sözcük öbeklerindeki kullanımıyla ilgili 

genel kaidelerden bahsetmeyi güçleştirmekte ve her türdeki yan cümleyi her bir sözcük öbeğine göre 

ayrı ayrı değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. 

Bununla birlikte, öne çıkan bazı genel hususlardan da söz etmek mümkündür. Bu bağlamda, ilk 

olarak yan cümlelerin sözcük öbeklerinde çoğunlukla isim, sıfat veya zarf değerindeki birleşenlerin 

konumunda yer aldığı ifade edilebilir. Yan cümlenin türü de göz önünde bulundurulduğunda isim-fiil 

ve sıfat-fiille kurulu yan cümlelerin ağırlıklı olarak isim veya sıfat; zarf-fiil ve şart-fiille kurulu yan 

cümlelerin de daha çok zarf olarak kullanıldığı görülür. Bununla birlikte, bu genel temayülün dışına 

çıkan birçok örneğin de mevcut olduğu belirtilmelidir. 

Yan cümlelerin en çok görüldüğü sözcük öbeklerine bakıldığında isim ve sıfat tamlamalarının ön 

plana çıktığı ifade edilebilir. Bunlardan belirtili ve zincirleme isim tamlamaları ile sıfat tamlamaların-

da isim-fiil veya sıfat-fiille kurulu yan cümleler görülürken belirtisiz isim tamlamalarında ise yalnızca 

isim-fiille kurulu yan cümlelere rastlanmaktadır. Çoğunlukla isim-fiil ve sıfat-fiille, kısmen de zarf-

fiille kurulu yan cümlelerin kullanıldığı çekim edatı öbekleri ise yan cümle örneklerinin oldukça sık 

görüldüğü bir başka öbek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağlama edatı öbeği ve pekiştirme edatı öbe-

ği, her türlü yan cümleyi içerebilmesi yönüyle dikkat çekmektedir. Zarf öbekleri de yine farklı yan 

cümle örneklerini içerebilen bir diğer sözcük öbeği olarak öne çıkmaktadır. Fiilimsi öbeklerinin kur-

gusunda her türden başka bir fiilimsi veya fiilimsi öbeği de görülebilmekte ve böylece, yan cümle 

içinde yan cümle örnekleri sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Bunların yanında, çeşitli yan cümle ör-

neklerini içerebilen ancak örneklerinin çok yaygın görülmediği sözcük öbeklerinden de söz etmek 

mümkündür. Daha çok isim-fiille kurulu yan cümle örneklerinin bulunduğu kısaltma öbekleri ile daha 

çok sıfat-fiille kurulu yan cümle örneklerinin yer aldığı ünlem edatı öbekleri bu tür öbeklere örnek 

gösterilebilir. 
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Bu dağılıma göre isim-fiil ve sıfat-fiille kurulu yan cümlelerin zarf-fiil ve şart-fiille kurulu yan 

cümlelerden daha çok ve daha farklı sözcük öbeği içinde yer aldığı ifade edilebilir. Dolayısıyla, isim-

fiil ve sıfat-fiille kurulu yan cümlelerin zarf-fiil ve şart-fiille kurulu yan cümlelere nazaran bir sözcük 

öbeğinin kurgusuna katılmaya daha yatkın olduğunu da düşünmek mümkündür. 

Son olarak, yan cümlelerin kurgusuna katılabildiği sözcük öbeklerinin “unsurları cins isim olabi-

len” veya “belli bir anlam alanıyla sınırlı olmayan” öbekler olduğu belirtilebilir. Özel isim öbeğindeki 

gibi birleşenleri özel isimlerden veya sayı öbeğindeki gibi sadece sayı bildiren sözcüklerden oluşan -

yani, belli adlandırmaların ön plana çıktığı- öbeklerde ise yan cümle örnekleri görülmemektedir. Bu 

durum, yan cümlelerin dilde adlandırmadan ziyade cümlesel düzeyde bir ihtiyacı karşılamak üzere 

varlık gösteren yapılar olmasıyla ilgilidir. 
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DÎVÂNU LUGÂTĠ‟T-TÜRK‟TE OĞUZCA MEMLUK KIPÇAK 

SÖZLÜK VE GRAMERLERĠNDE TÜRKMENCE OLARAK 

KAYDEDĠLEN SÖZCÜKLERĠN ORHUN YAZITLARINDAKĠ 

DURUMU 
Onur Balci


 

 

GĠRĠġ 

Göktürklerin ikinci döneminden kalma Orhun bengü taşları ve yazıtları gerek Göktürk tarihinin 

dönüm noktalarını anlatması gerekse Türk dilinin ilk yazılı örneği olması nedeniyle tüm Türk dünyası 

için çok önemlidir. Taşa kazınan tarih niteliğinde olan bu metinler, savaşlar, siyasi münasebetler gibi 

kısıtlı durumları anlatmasına rağmen oldukça geniş sayılabilecek bir kelime hazinesine ve mükemmel 

bir üsluba sahiptir. Muharrem Ergin‟in “Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. 

İlk Türk tarihi. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle 

hesaplaşması…” (2006: XIV) gibi muazzam cümlelerle anlattığı Orhun Yazıtları‟nın üzerindeki gi-

zemli yazının 25 Kasım 1893‟te Vilhelm Thomsen tarafından çözülmesinin ardından bu eserler üzeri-

ne yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. 

Göktürklerin ikinci döneminden kalma bengü taş ve yazıtlar 10 tanedir. Bu eserler şunlardır:  

1. Çoyr 

2. Hoytu Tamir 

3. Ongin (Işbara Tamgan Tarkan) 

4. İhe-Huşotu (Köl İç Çor) 

5. İhe-Aşete (Altun Tamgan Tarkan) 

6. Bayın Çokto (Tonyukuk) 

7. Birinci Orhun (Köl Tigin) 

8. İkinci Orhun (Bilge Kagan)  

9. İhe-Nûr 

10. Hangiday (Ercilasun, 2008: 128). 

“Umumi olarak „Orhun Abideleri‟ diye adlandırılan Tonyukuk, Köl Tigin ve Bilge Kağan bengü 

taşları Köktürk edebiyatının en uzun ve en mükemmel örnekleridir.” (Ercilasun, 2008: 129).  

Göktürklerin kökeni kaynaklarda efsanelerle karışık bir şekilde anlatılmıştır. Ancak genel kabul 

gören görüş Göktürkler‟in Hun‟ların bir kolu olduğudur (Taşağıl, 2018: 124-126). Haliyle Göktürk 

veya Orhun Yazıtları olarak adlandırılan bu abide eserler, dönemin iktidarının dili ile taşa kazınan 

eserlerdir. 

Göktürkler özellikle ikinci dönemlerinde pek çok Türk boyunu siyasi iktidarları altında birleş-

tirmiştir. Yazıtlarda geçen Basmıl, Karluk, Kırkız, Oğuz, On Ok, Tatar, Türgiş, Uygur gibi Türk ka-

vim isimleri bu durumun bir göstergesidir. Elbette Göktürkler bu kavimler ile her zaman barış içinde 

yaşamamıştır. Örneğin Tonyukuk yazıtında Oğuzlarla girilen mücadeleler açıkça anlatılmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen Türk boylarının o dönemde yazılı bir dili olmadığı kesindir. Ancak bu 

boyların lehçeleri arasındaki ayrımların sınırları kesin değildir. Oğuz kavim adının geçmesi Oğuzca-

nın da mevcut olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir ama konu ilgili kesin bir kayıt ve bilgi 

yoktur.  

                                                           
 Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sivas. 
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Bu nedenle Göktürk Yazıtları üzerinde diğer Türk lehçelerinin etkisinin olup olmadığı inceleme 

konusu olmuştur. Bu yazı ile alakalı olması açısından Oğuzcanın Göktürkçeyi etkileyip etkilemediği-

nin çeşitli çalışmalarda incelendiğini belirtmek gerekir. Konu ile ilgili Türkiye‟de yapılan ilk çalışma 

Zeynep Korkmaz‟a aittir. Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler başlığını taşıyan bildiri 1972‟de Birinci 

Türk Dili Bilimsel Kurultayı‟nda sunulmuştur. Korkmaz, bu özellikleri ses bilgisi ve şekil bilgisi açı-

sından incelemiştir. Konuyla ilgili diğer çalışma Gürer Gülsevin‟e aittir. Yazarın, Köktürk Bengü Taş-

larındaki Oğuzca Özellikler isimli makalesi Kardeş Ağızlar Dergisi‟nde 1998‟de yayımlanmıştır. Gül-

sevin, Korkmaz‟ın yazdıklarına ilaveten yeni bulgular eşliğinde farklı özelliklerin de yazıtlarda bu-

lunduğunu yazısında işlemiştir. Gülsevin‟in makalesindeki en önemli fark Göktürk Yazıtları‟nda 

Oğuzca söz varlığının da bulunabileceğinin iddia edilmesidir. 

 

Dîvânu Lugâti‟t-Türk ve Oğuzca 

Türk lehçelerinin ilk sözlüğü olması nedeniyle büyük bir önem taşıyan bu eserde dönemin pek 

çok Türk lehçesine dair bilgiler/ sözcükler bulmak mümkündür. Kâşgarlı Mahmud, Türk ülkelerini 

dolaşarak bu ülkelerdeki boylardan sözcükler, metinler derlemiş ve yer yer bu lehçelere dair gramer 

özellikleri de vermiştir. “Kâşgarlı‟nın döneminin ve ülkesinin ölçünlü dili olan Karahanlı Türkçesi dı-

şında dil özelliklerini verdiği, lehçe ayrılıklarına değindiği boy, topluluk ve şehirler şunlardır: Karluk, 

Yağma, Çiğil, Kıpçak, Yemek, Oğrak, Oğuz, Tuhsı, Uygur, Bulgar, Suvar, Argu, Kençek, Basmıl, 

Çömül, Kay, Tatar, Yabaku, Hotan, Soğd, Tübüt, Balasagun, Barsgan, Kâşgar, Kuça, Sayram, Uç.” 

(Karahan 2013: 14). Bu lehçeler içinde Kâşgarlı Mahmud‟un Oğuzcaya ayrı bir yer verdiğini söyle-

mek mümkündür. Eserin yazıldığı tarihlerde Selçukluların altın devrini yaşaması bu durumun siyasi 

sebebidir. Hatta Kâşgarlı, Oğuz boylarını sayarken ilk olarak Selçukluların mensup olduğu Kınık bo-

yunu saymış ve dönemin sultanlarının bu boydan çıktığını ifade etmiştir (Ercilasun ve Akkoyunlu, 26: 

2015). Müellifin Oğuzcaya önem vermesinin bir diğer sebebi de, o dönemde yazı dili olmasa da, 

Oğuzcanın canlı bir sözlü edebiyat geleneğinin mevcudiyetidir. Kâşgarlı Mahmud, Oğuzların bazı 

Türk boyları ile birlikte katışıksız bir Türkçeleri olduğunu, Oğuzcanın dillerin en hafifi olduğunu ifa-

de etmiş (Ercilasun ve Akkoyunlu, 11: 2015) ve Lehçelerin Farklılıkları Hakkında kısmında Oğuzca-

nın bazı gramerlik özelliklerini göstermiştir (Ercilasun ve Akkoyunlu, 12-13: 2015). 

Oğuz boylarının listelenmesinin, Oğuzcaya dair gramerlik özelliklerin açıklanmasının yanında 

Dîvânu Lugâti‟t-Türk‟teki yaklaşık 9000 sözcüğün içinde Oğuzca sözcükler de kaydedilmiştir. 

Kâşgarlı Mahmud‟un Oğuzca kaydı düştüğü sözcük sayısı 265‟tir (Ercilasun ve Akkoyunlu, XXV: 

2015)
937

. 

Eserde Türkmen sözcüğü de açıklanmıştır. Bunların da Oğuzlar olduğu belirtilmiş (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 519: 2015) ve 4 sözcüğe Türkmence kaydı düşülmüştür. (Ercilasun ve Akkoyunlu, XXV: 

2015). 

 

Memluk Kıpçak Sözlük ve Gramerleri ve Türkmence 

Memluk Devleti‟nde yönetimin Türklerin eline geçmesi ile birlikte bu coğrafyada Türkçeye ilgi 

artmıştır. Bu artan ilgi beraberinde bu dilin özelliklerinin anlatıldığı ve bu dile ait sözcüklerin 

kaydedildiği gramerlerin ve sözlüklerin yazılmasını beraberinde getirmiştir. Bu sözlük ve gramerler 

şunlardır: Kitâbü‟l-İdrâk li-Lisâni‟l-Etrâk, Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, 

Kitâbü‟l-Ef‟al, Ed-Dürretü‟l-Mudiyye Fi‟l-Lügati‟t Türkiyye, El-Kâvânînü‟l-Külliye li Zabti‟l-

Lügati‟t-Türkiyye, Et-Tuhfetü‟z-Zekiyye fi‟l-Lügati‟t-Türkiyye, Kitâbu Bülgâtü‟l-Müştâk fi Lügati‟t-

Türk ve‟l Kıfçak. 

Bu gramerler ve sözlükler, genellikle, dönemin ölçünlü dili olan Kıpçakça üzerine yazılmıştır. 

Zaten bu eserlerde Türklerin dili Türkçe veya Kıpçakça olarak geçmektedir. Ancak bu sözlük ve 

                                                           
937 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Çoban, M. Selda (2005), Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Geçen Oğuzca Kayıtlı Dil Malzemesi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 
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gramerlerlerde de tıpkı Dîvânu Lugâti‟t-Türk‟te olduğu gibi diğer Türk lehçelerine dair bilgiler 

bulmak mümkündür. Bu eserlerde üzerinde en çok durulan iki lehçe Kıpçakça ve Türkmencedir. 

Eserlerde Türkmenceden kasıt Oğuzcadır. Türkmen nüfusun bu coğrafyada yoğun olması müelliflerin 

Türkmenceye olan ilgisini çekmiştir.  

Bu iki lehçenin dışında bu dönemin eserlerinde şu Türk lehçelerine dair kayıtları da bulmak 

mümkündür:  

Kitâbü‟l-İdrâk: Uygur ve Türkistan lehçesi, Bulgar lehçesi, Harezm lehçesi. 

Et-Tuhfetü‟z-Zekiyye: Tatar lehçesi. (Balci, 2019: 27-34). 

Yukarıda sayılan eserler arasında Türkmenceye dair gramer açıklaması yapan, Türkmence 

sözcük kaydeden eserler şunlardır: “Kitâbü‟l-İdrâk li-Lisâni‟l-Etrâk, Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı 

Türkî ve Acemî ve Mugalî, El-Kâvânînü‟l-Külliye li Zabti‟l-Lügati‟t-Türkiyye, Kitâbu Bülgâtü‟l-

Müştâk fi Lügati‟t-Türk ve‟l Kıfçak, Et-Tuhfetü‟z-Zekiyye fi‟l-Lügati‟t-Türkiyye. Bu eserlerden 

bazılarında Türkmenceye dair o dönemdeki bakış açısını görmek mümkünken bazılarında ise 

Türkmenceye dair gramer açıklamaları ve Türkmence sözcükler mevcuttur.” (Balci, 2019: 37). 

Bu eserler içinde Kitâbü‟l-İdrâk li-Lisâni‟l-Etrâk, Et-Tuhfetü‟z-Zekiyye fi‟l-Lügati‟t-Türkiyye, 

Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî‟de Türkmence olarak kaydedilen toplam 286 

sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerin rakamsal dağılımı şu şekildedir: Et-Tuhfe: 143, Tercüman: 101, 

Kitâbü‟l-İdrâk: 42 (Balci, 2019: 166). Bu sözcüklerin dışında Kitâbu Bülgâtü‟l-Müştâk fi Lügati‟t-

Türk ve‟l Kıfçak‟ta bir Oğuzca özellik olan söz başında t>d ötümlüleşmesinin görüldüğü toplam 31 

sözcük vardır. Örneğin ṭaruv: darı, mısır sözcüğü şu şekilde yazılmıştır: ( ط /َطاُرْو
د

). (Al-Turk, 2012: 

112). Ancak bu sözcüklere Türkmence kaydı düşülmediği için bu sözcükler çalışmanın dışında 

tutulmuştur. 

 

Oğuzca/ Türkmence Kayıtlı Sözcüklerin Orhun Yazıtları‟ndaki Durumu 

Orhun Yazıtları‟ndan en yeni tarihlisi 735‟te dikilen Bilge Kağan Yazıtı‟dır. Dîvânu Lugâti‟t-

Türk‟ün bitirilme tarihi ise 1074 veya 1077 olarak hesaplanmaktadır. Yani Dîvânu Lugâti‟t-Türk en 

yakın tarihli Orhun Yazıtı‟ndan 339 veya 342 yıl sonra yazılmıştır. Memluk Kıpçak sözlük ve 

gramerleri arasında Türkmenceye dair bilgi veren en yeni tarihli eser ise Et-Tuhfetü‟z-Zekiyye fi‟l-

Lügati‟t-Türkiyye‟dir. Eserin yazılış tarihi tam olarak bilinmese de 1445 yılından önce yazıldığı 

bilinmektedir. Bu durumda da Et-Tuhfetü‟z-Zekiyye‟nin Bilge Kağan Yazıtı‟ndan 710 sene sonra 

yazıldığı anlaşılmaktadır. Türkçe gibi yavaş değişen bir dil için yakın sayılabilecek zamanlarda 

yazılan bu eserlerdeki dil malzemesinin artzamanlı olarak incelenmesi Orhun Yazıtları‟ndaki Oğuzca 

söz varlığını ortaya çıkarabilecek niteliktedir. 

Gerek Dîvânu Lugâti‟t-Türk‟te gerek Memluk Kıpçak sözlük ve gramerlerinde kayıtlı olan 

Oğuzca/ Türkmence dil malzemesinin güvenilirliği aşikârdır. Dîvânu Lugâti‟t-Türk‟teki sözcükler 

bazen diğer Türk boyları ile ortak sözcük olarak verilmiş bazen de bu sözcüklerin yalnızca Oğuzca 

olduğu ifade edilmiştir. Bu sözcüklerde Oğuzcanın dil özelliklerinin görülmesi ve sözcüklerin tarihi 

ve çağdaş Oğuz lehçelerinde tanıklanması bu güvenilirliğin göstergeleridir. Memluk Kıpçak sözlük ve 

gramerlerindeki Türkmence sözcükler genellikle Kıpçakça karşılıkları ile birlikte verilmiştir. Örneğin 

Tuhfetü‟z-Zekiyye‟de bavur (30b/9) „karaciğer‟ sözcüğü açıklanırken bu sözcüğe Türkmenlerin baġır 

dediği kaydedilmiştir. Sözcükler arasında görülen vġ denkliği çağdaş Kıpçak lehçeleri ve çağdaş 

Oğuz lehçeleri arasında dahi görülen fonetik farklardan biridir. Aynı zamanda bu eserlerde de 

Türkmence olarak kaydedilen sözcükler hem tarihi hem de çağdaş Oğuz lehçelerinde tanıklanabilen 

sözcüklerdir. Bu nedenle bu sözcüklerin de Oğuzca olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 

Dîvânu Lugâti‟t-Türk‟te Oğuzca/ Türkmence olarak kaydedilen sözcüklerin Orhun 

Yazıtları‟ndaki durumu şu şekildedir: 
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Dîvânu Lugâti‟t-Türk
938

 Orhun Yazıtları
939

 

āk/ ak (53/39): Oğuzcada beyaz. ak (KT D36, KT D40): ak, beyaz. 

ayıt- (115/104): Oğuzlarda söylemek, konuşmak. ayt- (T24): söylemek. 

bitig (193/165): Oğuzcada muska. bitig (KT G13): kitabe, yazı. 

balık (129/114): çamur. Argu ve Oğuzların bazıları. balık (KT K8): çamur. 

ben (26/12): Oğuzcada ben. bän (T47): ben. 

boy (125/110): Oğuzcada cemaat (insanlar, kavim 

kabile, aşiret.) 

bod: (T4): boy, kabile. 

cinçü (457/361): Oğuz ve Kıpçak lehçelerinde inci. yençü [ügüz] (KT G3): inci. 

igit (37/24): Oğuzcada yalan. igid (KT G10): yalan, gerçek dışı. 

keregü (225/194): Türkmenlerde çadır. keregülük (BK D1): çadırlı, göçebe. 

ötünç (637/532): borç. Oğuz lehçesi. ötünç (T15): rica maruzat. 

taĢık- (327/265): Yağma, Tohsı, Kıpçak, Yabaku ve 

bazı Türkmenlerce çıkmak 

taĢık- (KT K8):çıkmak, sefere çıkmak. 

yawlak (217/187): Oğuzca ve Kıpçakçada kötü. yablak (BK D20): fena, kötü; kötülük, nifak. 

 

Memluk Kıpçak sözlük ve gramerlerinde Türkmence olarak kaydedilen sözcüklerin Orhun 

Yazıtları‟ndaki durumu şu şekildedir
940

: 

ben (İ12a/3): Türkmence ben. bän (T47): ben. 

bulġaḳ (Z25a/8): Türkmence bulanık. bulgak (KT K4): karışıklık. 

oġlan (Z78b-7): Türkmence oğlan. oglan (KT G1): oğullar. 

oġul (Z38a-9): Türkmence oğul. og(ı)l (KT K10): oğul, evlat. 

yavuz (İ33a/9): Türkmence vahşi. yabız (BK D32): kötü, fena. 

yoġun (Z26b-12): Türkmence yoğun, ağır, kalın. yogun (T14): yoğun, kalın. 

yügür- (Z12a-7): Türkmence yüğrük olmak. yügür- (KT D24): koşmak, akmak. 

 

SONUÇ 

Görüldüğü üzere Dîvânu Lugâti‟t-Türk‟te Oğuzca/ Türkmence olarak kaydedilen sözcüklerden 

12 tanesi; Memluk Kıpçak sözlük ve gramerlerinde Türkmence olarak kaydedilen sözcüklerden 7 

tanesi Orhun Yazıtları‟nda aynı veya yakın anlamla tanıklanmaktadır.  

Muharrem Ergin‟in Orhun Abideleri adlı kitabının sözlük kısmında tekrar eden sözcükler, özel 

isimler dâhil toplam 909 madde başı bulunmaktadır. Bu madde başlarından bazıları öbektir. Doğan 

Aksan ise bu sayının ortalama 800 olduğunu ifade eder. (1980: 17). Kaçalin ise “Orhun yazıtlarının 

söz varlığı üçte biri soyut kavramlar olmak üzere 900 kadar kelimedir.” demektedir (2007: 392). Bu 

ortalama 900 kelimeden 19 tanesinin (%2.1) Dîvânu Lugâti‟t-Türk‟te ve Memluk Kıpçak sözlük ve 

gramerlerinde Oğuzca/Türkmence olarak kaydedilen sözcüklerden olması Oğuz lehçesinin 

Göktürkçenin hâkim olduğu dönemde dönemin devlet dilini etkileyecek kadar kuvvetli olduğunu 

göstermektedir.  

Sözcüklere dikkat edilirse anlamı birbirinden kopuk olan hiçbir sözcük olmadığı görülecektir. 

Zamanla bazı kelimeler ufak tefek anlam değişmelerine uğramış olsa da Orhun Yazıtları‟ndaki anlam 

korunmuştur. 

 

                                                           
938 Bu eserdeki sayfa numaraları şu eserden alınmıştır: . Ercilasun, Ahmet Bican- Akkoyunlu, Ziyat (2015), Dîvânu Lügâti’t-

Türk, TDK Yayınları, Ankara. 
939 Orhun Yazıtlarındaki bilgiler şu eserlerden alınmıştır: Tekin, Talât (2008), Orhon Yazıtları, TDK Yayınları, Ankara; Tekin, 

Talat (1994), Tunyukuk Yazıtı, Simurg Yayınları, Ankara. 
940 Bu kısımdaki bilgiler şu eserden faydalanılarak yazılmıştır: Balci, Onur (2019), Memluk Kıpçak Sözlük Ve Gramerlerinde 

Türkmence, Kriter Yayınevi, İstanbul. 
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KISALTMALAR 

KT: Köl Tigin Yazıtı. 

D: Doğu Yüzü. 

T: Tonyukuk Yazıtı. 

BK: Bilge Kağan Yazıtı 

G: Güney Yüzü. 

K: Kitâbü‟l-İdrâk li-Lisâni‟l-Etrâk. 

Z: Et-Tuhfetü‟z-Zekiyye fi‟l-Lügati‟t-Türkiyye. 
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KIRIM HANI BORA GAZĠ GĠRAY‟IN HAYATI VE ESERLERĠ 

Elvina Er
 
 

 

1. GĠRĠġ 

Türk hanedanlar tarihinde hükümdarlar; sanat ve edebiyata ilgili, devletinin kalkınıp büyümesini 

sağlayan bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hükümdarlardan bazıları, sadece sanatı ve sanatçı-

yı desteklemekle kalmayıp sanatın çeşitli dalları ile edebiyat alanında başarılı eserler vererek tarihe 

damgalarını vurmuştur. Söz konusu hususlarda yetiştirdiği sanatçı hükümdarlarla Orta Çağ Türk ede-

biyatı ve tarihinde derin izler bırakan hükümdarları içerisinden çıktığı hanedanlıklardan biri de Kırım 

Hanlığı‟dır. Giray sülalesinden gelen pek çok hükümdar, sanat ve edebiyatla ilgilenmekle kalmamış 

bizzat bu alanda başarılı eserler meydana getirerek Türk edebiyatı tarihine girmeye başarmışlardır.  

Kırım Hanlığı tarihinde bu geleneğin en başarılı temsilcisi Gâzî Giray Han‟dır. XVI. yüzyılın 

sonralarında hem idarî hem kültürel alanlarda hanlığa en parlak dönemlerinden birini yaşatan Gâzî Gi-

ray Han, öncelikle başarılı bir yönetici, büyük bir komutan ve cesur bir asker olarak karşımıza çık-

maktadır. Askerî ve idareci kimliğinin yanı sıra sanatkar bir kişiliğe de sahip olan bu Kırım hanı üç 

dilde yazılmış şiirlerle mensur eserler vermiş ve musiki sanatı ile de ilgilenmiştir. Gâzî Giray Han‟a 

ait eserlerin en belirgin yönü, döneminde alışılmışın dışında kahramanlıkları nazmetmesi ve eserlerin-

de yönetimdeki mevcut olumsuzlukları hicvetmesidir. Gâzî Giray Han‟ın eserlerinin temel konusu 

olan kahramanlık, mensur mektuplarında da savaş meydanları tasvirlerinde ölümsüzleştirilmiştir. 

Üslûbundaki bu dikkat çekicilik ve özgünlük, hana ait eserlerin ve bu eserleri meydana getiren hanın 

şahsiyetinin çeşitli açılardan incelenmesi, Türk dilinin tarihi ve edebiyatı araştırmaları bakımından 

büyük önem arz etmektedir. Çalışmadan da anlaşılacağı üzere Bora Gâzî Giray Han, Kırım ve genel 

Türk tarihi bakımından hem siyasî hem de edebî yönü ile çok önemli bir şahsiyettir. Bu çalışmada, çe-

şitli kütüphanelerdeki el yazmalarından topladığımız metinler temelinde Gâzî Giray Han‟ın hayatının 

ve külliyatının belirlenmesine, eserlerinde kullanılan dilin kavranmasına ve hanın edebî ve siyasî kişi-

liğinin ve değerinin ortaya konmasına çalışılmıştır.  

 

2. Bora Gâzî Giray Han‟ın Hayatı  

2.1. Bora Gâzî Giray Han Dönemi Kırım Hanlığı‟nın Durumu  

Kırım Hanlığı'nın tarihinde en yüksek ve kudretli teşkil eden Gâzî Giray Han dönemi, Osmanlı 

hükümdarından III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed devrine (1588-1607) rastlamaktadır. Bu dö-

nemde Osmanlı padişahlarının yönetimdeki beceriksizliklerinden dolayı Osmanlı Devleti, gücünü 

kaybetmeye başlamış, siyasî ve ekonomik alanda gerileme dönemini yaşamaya başlamıştır.
941

  

Söz konusu dönemin öncesi 1577-1588 yılları kapsayan dönemde Kırım hanlığı, haneden üyeleri 

arasında yaşanan taht mücadelelerine sahne olup yaşanan taht mücadeleleri nedeniyle zor bir dönem 

geçirmekteydi. Giray sülalesinde meydana gelen bu hanedan krizi döneminde yaşamış ve hanlığın 

idaresinde önemli yere sahip olan Ahmed-Mirza Süleş‟in Kırım yurdunda büyük kavga dönemi diye 

adlandırdığı bu dönemde Giray hanedanının birçok üyesinin kanı dökülmüştü.
942

 

                                                           
 Dr. Öğr. Üyesi., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 
941 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi III.: II Selim’in Tahta Çıkmasından 1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar. Ankara: Türk 

Tarih Kurumu, 1983, s. 119-120.  
942 Vinogradov, Aleksey Vladimiroviç. "Russko-krımskiye otnoşeniya v pervıye godı pravleniya hana Gazi-Gireya II (1588-

1591 gg.) v konstekte konsolidatsii Krımskogo hanstva po zaverşenii dinastiçeskogo krizisa Gireev", Srednevekovıye tyurs-

ko-tatarskiye gosudarstva, Vıpusk 4, Akademiya nauk Respubliki Tatarstan İnstitut İstorii im. Ş. Marcani, Kazan, 2012, s. 

17-18.  
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Kırım Hanlığı on yıldan fazla süren iç karışıklık döneminde büyük ölçüde sarsılmıştı. Hanlığı 

düçar olduğu durumdan ancak güçlü bir hanın kurtarabileceğini çok iyi bilen Osmanlı yönetimi, ha-

nedanın yaşça en büyük erkek üyesinin tahta çıkartılması geleneğine riayet etmeyerek Gâzî Giray‟ı 

han seçmiştir. Bu tercihi dönemin Osmanlı padişahı III. Murad, yakın arkadaşı olduğu ve çok iyi tanı-

dığı Gâzî Giray‟ın karakteri ve İran seferindeki hizmetleri dolayısıyla yapmıştır. Gâzî Giray‟ın başarı-

lı yönetici kimliği Kırım hanlığı sarayında babası Devlet Giray Han ve hocaların nezdinde şekillen-

miştir. Ayrıca onun daha genç bir hanzade iken esarette kaldığı yıllarda, İran‟ın devlet adamlarıyla 

nüfuz etmesi ve esaretten kurtulduktan Yanbolu ve İstanbul‟da bir süre kalması, onun Osmanlı ve İran 

idare ve ilim çevresini yakından tanımasına ve devlet idaresi hususunda farklı bakış açılarını kazan-

masını sağlamıştır. Ama her şeyden önce sağlam karaktere sahip olması ve kendini her yönden yetiş-

tirmesi sayesinde Gâzî Giray Han, Kırım Hanlığı tahtının başına geçmiş, kısa sürede hanlığın duru-

munu düzeltmiş ve hanlıkta kurduğu düzeni uzun yıllar boyunca sürdürmeyi başarmıştır.  

Gâzî Giray Han‟ın Kırım tahtına çıkınca ilk yaptığı iş bir önceki dönemde epey bozulan hanlığın 

iç işlerini düzene sokmak ve Nogay kabileleri üzerinde nüfuzunu arttırmak olmuştur. Bu nedenle tahta 

çıkar çıkmaz kavga hâlindeki pek çok hanedan mensubunu barıştırmış ve etrafında toplamıştır. Ardın-

dan da 1588 yılının sonbaharında Orkapı dışına düzenlediği birkaç seferle hanlık içinde kargaşa çıkar-

tıp iç çekişmelerin yaşanmasında büyük etkisi olan Nogay kabilelerinin itaat etmelerini sağlamıştır.
943

 

Tarihî kaynaklarda Gâzî Giray Han'ın Kırım tahtına çıktığı ilk yıllarda Rusya ile ittifak kurmak, 

barışçil ilişkilerde bulunmak gibi girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Hanın bu politikasının asıl 

amacı zaman kazanarak hanlığın iç düzenini sağlamak ve gücünün toparlanmasına olanak yaratmaktı. 

Hanlığın iç işlerinde düzenlemeler yaptıktan sonra Gâzî Giray Han, Rusya‟ya karşı, gizliden Lehistan-

Litvanya ve İsveç‟le ittifak oluşturma çabalarına girişmiştir. Gereken hazırlıklar tamamlandıktan son-

ra nihayet 1591 yılının baharında Gâzî Giray Han ordusuyla Moskova‟ya kadar ilerlemiş; ancak Rus-

lar tarafından püskürtülerek geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Diğer taraftan kimseye hissettirme-

den Altın Ordu mirasını elde etme gayretinde olan Rusların, 1470-1550 yılları arasındaki dönemde 

batılalaşmaya başlaması Moskova‟ya ateşli silahlarla birlikte batı silah teknolojisini sağladı. Ruslar-

daki bu batılaşmanın olumlu sonuçları vermesi tam da Gâzî Giray Han‟ın dönemine rastladı. Bu dö-

nemde Ruslarda görülen bu gelişme sadece Kırım atlı ordusu üzerinde değil bozkırda yaşayan diğer 

göçebe halklar üzerinde üstünlük sağladı.
944

  

 Bu sıralarda zor bir dönem yaşayan Osmanlı Devleti‟nin, 1593-1606 yıllarında Avusturya-

Macaristan Savaşları‟nda Kırım kuvvetlerine ihtiyacı birden bire artmıştı. Gâzî Giray Han da Osmanlı 

sarayından gelen emirlere hemen boyun eğerek ordusuyla devamlı olarak seferlere katıldı ve söz ko-

nusu seferlerde büyük hizmetlerde bulundu. Avusturya-Macaristan seferi esnasında Kırım ordusu bü-

yük yararlıklar gösterdi, özellikle Yanık Kalesi‟nin fethinde Gâzî Giray idaresindeki Kırım birlikleri-

nin rolü büyüktür.
945

 

Gâzî Giray Han, Osmanlı-Avusturya-Macaristan savaşları esnasında katıldığı seferlerde pek çok 

ganimet elde etmiştir. Kırım hanı bu ganimetlerden pek çoğunu Osmanlı sarayına ve devlet adamları-

na göndermiş, hem seferdeki hizmetleri hem de Osmanlı devlet adamlarına sunduğu bu hediyeler sa-

yesinde Osmanlı sarayında büyük bir itibar kazanmıştır. Hatta bu dönemde Osmanlı‟da hiçbir önemli 

karar, özellikle dış münasebetlerle ilgili olanları, hanın fikri ve müsaadesi alınmadan verilmezdi.  

Gâzî Giray Han, hanlığı süresince Osmanlı sarayının emirlerini her zaman yerine getirmeyen Kı-

rım‟ın önde gelen zümreleriyle hanlığı sıradan bir eyaleti gibi gören Osmanlı hükümeti arasında den-

geyi başarılı bir şekilde sağlayabilmiştir. Attığı bütün adımlarda bu iki tarafın memnuniyyeti onun 

için önemliydi. Ondan önce gelen Kırım hanlarından farklı olarak Osmanlı ile daha çok iş birliği ya-

                                                           
943 Vinogradov, 2012, s. 28.  
944 İnalcık, Halil. ‚Doğu-Avrupa İmparatorluğu Mücadelesi‛, Kırım, (Çev. İnci Agi), S. 48, Temmuz-Ağustos-Eylül 2004, 

Ankara, s. 5. 
945 Kurat, Akdes Nimet. IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 

1972, s. 245-246. 
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pan Gâzî Giray, kültürel yönden de idarî bakımdan da Osmanlı nüfuzunun önemli ölçüde artmasına 

izin vermiştir.
946

 Ayrıca Gâzî Giray Han‟ın hükümdarlığı döneminde Kırım‟ın refaha kavuştuğu, başta 

Bahçesaray olmak üzere, Akmescit, Kırkyer, Karasu v.b. şehirlerin birer sanat eseri olan binalarla süs-

lendiği, medreselerin yapıldığı, Bahçesaray ve Kefe‟de Kırımlı pek çok kimsenin yüksek din âlimi de-

recesine yükseldiği, şairler ve tarihçiler yetiştiği bilinmektedir.
947

  

 

2.2. Bora Gâzî Giray Han‟ın Hayatı 

2.2.1. Bora Gâzî Giray Han Hayatının Ġlk Devresi 

Bora Gâzî Giray Han‟ın ġeceresi 

 

 

Gâzî Giray Han, Kırım Hanlığı‟nın kuruluş tarihinden itibaren, tahtın on beşinci
948

 hanıdır. Asıl 

adı Gâzî Giray‟dır. Moskova savaşlarında gösterdiği kahramanlıklardan dolayı, Kırım halkı arasında 

Gâzî Giray, Bora (kuzey rüzgârı) lâkabını ve diğer hanlardan farklı olarak Ebu‟l-Feth el‟Gâzî unvanı-

nı almıştır. Doğum tarihine, bu güne kadar hiçbir yerde rastlanmamıştır. Ancak Hâlim Giray‟ın Gül-

bün-i Hânân
949

 adlı eserinde, Gâzî Giray‟ın elli beş yıl yaşadığı ve ölüm tarihinin de 1607 olduğu be-

lirtildiğine göre, buradan, onun 1554 yılında dünyaya gelmiş olduğu tahmin edilebilir. Babası Devlet 

Giray Han, Kırım tahtında 1551-1577 yılları arasında hüküm sürmüş şair ve Kırım hanlığının en 

önemli hükümdarlarındandır. Devlet Giray Han, Moskova‟yı kırk gün muhasara etmiş ve Rusları yıl-

lık ağır bir vergiye bağlamış ve bu olaydan sonra, Kırımlılar arasında Taht Algan unvanını almıştır.  

Tarihî kaynaklarda Gâzî Giray‟ın çocukluk yılları, ne şekilde yetiştirildiği ve öğrenim hayatı 

hakkında da kesin bilgilere rastlanmamaktadır. Gâzî Giray‟ın eğitimi hakkında ulaşabildiğimiz tek 

bilgi o da hocasının XVI. yüzyılda Kırım Hanlığı‟nın ünlü sufî şeyhi Tatar Şeyh İbrahim bin Ak-

Mehmet (?-1592) olduğudur. Tatar Şeyh İbrahim, önceleri Devlet Giray Han‟ın çok güvendiği en ya-

kın adamı ve danışmanı daha sonraları Gâzî Giray‟ın atalığı ve hocası olmuştur.
950

 Osmanlı padişahı 

III. Murat tarafından da sevilen Tatar Şeyh İbrahim, dönemin ünlü din alimi ve tasavvuf şairidir.  

Gâzî Giray‟ın hayatının ilk safhasının araştırılmasında Rus elçi defterleri ve elçi raporları günü-

müze ulaşan tek kaynak niteliğini taşımaktadırlar. Bu raporlarda Gâzî Giray ile ilgili ilk kayıt 1569 yı-

lında aittir. Bu tarihte on altı yaşında bir hanzade olan Gâzî Giray, babası Devlet Giray Han ve büyük 

kardeşleri Mehmed Giray ve Adil Giray ile birlikte Hacı Tarhan‟a yapılan sefere katılmıştı.
951

 Elçi ra-

porlarında Gâzî Giray ile ilgili ikinci bilgi 1577 yılına aittir. Bu tarihte genç hanzade babasının ölümü 

üzerine, Alp Giray ile birlikte II. Mehmed Giray Han‟ın cülüsuna yemin için Bahçesaray‟a gelmiştir. 

                                                           
946 İnalcık, Halil. ‚Gazi Giray II‛, DİA, C. XIII, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996, s. 452. 
947 Kurat, a.g.e., s. 248.  
948 Örtekin, Hasan. Kırım Hanlarının Şecerisi, İstanbul, 1938, s.11.  
949 Hâlim Giray, Gülbün-i Hânân, İstanbul, 1870, s. 31. 
950 Soysal, Abdullah Zihni. ‚Kırım’da Yetişen Büyükler, Kırımi İbrahim Efendi‛, Emel, S. 23 (Temmuz-Ağustos 1964), s. 5-7. 
951 Prokofyev, Nikolay İvanoviç, Alehina, Larisa İvanovna. ‚Posolstvo İvana Novosiltseva v Turtsiyu (1570)‛, Zaniski russkih 

puteşestvenikov XVI-XVII vv, Moskva: Sovetskaya Possiya, 1988, s. 190.  
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Bu tarihten sonra Rus elçileri raporlarında Gâzî Giray‟ın adı sık sık geçmektedir.
952

 Ayrıca Rus elçi 

defterlerinden Rus çarı IV. İvan tarafından genç hanzadeye 1563, 1564, 1570 yıllarında diplomatik 

belgelerin gönderildiğini öğrenmekteyiz.
953

 

 Gâzî Giray‟ın hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgi 1578 yılında başlayan Osmanlı-İran savaşındaki ge-

lişmelere paralel olarak tespit etme imkanını buluyoruz.
954

 Bu cepheye Gâzî Giray ilk kez 9 Kasım 

1578 tarihinde Osmanlı kuvvetleri ile Kızılbaş kuvvetleri arasında gerçekleşen I. Şamahı Savaşı‟nda 

Osmanlı birliklerinin yanında katılmıştır. Özdemiroğlu Osman Paşa‟nın mahiyetinde kalarak pek çok 

yayarlılıklar gösteren genç hanzade, burada kendini cesur ve korkusuz bir kahraman ve savaş taktiğini 

iyi bilen bir komutan olarak göstermişti. Ancak Gâzî Giray 1581 yılında Şamahı ile Şabran arasındaki 

arazide kalabalık İran ordusuyla yapılan savaşta esir edilir. İran şahının oğlu ve adamları günlerce 

Gâzî Giray‟ı kendi saflarına çekmek için pek çok ihsanda bulunurlar. Ancak onun ne şekilde olursa 

olsun onlarla iş birliği yapmayacağını anlayınca zincire vurdurarak önce Gence‟ye, daha sonra da 

Alamut Kalesi‟ne
955

 kapatırlar.
956

  

Gâzî Giray Han‟ın esaret döneminde Kırım‟da II. Mehmet Giray Han ile Osmanlılar arasında ih-

tilaf başgöstermiş, akabinde de II. Mehmet Giray Han katledilerek yerine II. İslâm Giray Han getiril-

miştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı arasında yaşanan ihtilafa sevinen İranlılar bu 

durumdan faydalanmak istemişler. Kazvin‟de, şahın divanında, Osmanlılara karşı güç birliği yapmak 

için Gâzî Giray‟ı esir tutulduğu Alamut Kalesi‟nden çıkarılmasına karar verilir, Kazvin Sarayı‟na ge-

tirilerek güzel bir mekana yerleştirilerek burada iyi muamele görür. İranlıların bölgedeki yeni planları 

için büyük önem taşıyan Gâzî Giray, İran hükümetinin bu tavrına görünüşte inanmış gibi davranarak 

şahın oğlu Hamza Mirza ile geçici bir dostluk kurar. Bir müddet Kazvin‟de kalan Gâzî Giray Hamza 

Mirza ile birlikte zamanını şiir okuyarak, müzik dilenyerek, avlanarak ve eğlence içerisinde geçirir.
957

 

Gâzî Giray, bu şekilde Hamza Mirza‟yla ve diğer İran erkanıyla hoş vakit geçirirken, bir taraftan 

da kaçmak için uygun fırsatı aramaktadır. Neticede o, Tebriz‟den kaçmayı başarır ve 1585 yılının 

ağustos ayının ilk günlerinde Özdemiroğlu Osman Paşa‟nın yanına Erzurum‟a gelir.
958

 Dört yıldan 

fazla süren esaretten sonra Gâzî Giray İran cephesindeki savaşlara katılmaya devam eder ve burada 

Ekim 1585‟te Osman Paşa‟nın ölümüne kadar kalır.
959

  

Osman Paşa‟nın ölümünden sonra Gâzî Giray İstanbul‟a gelir. Burada Osmanlı padişahı III. Mu-

rad tarafından nezaketle karşılanarak Yanbolu‟ya gönderilir. Çevresinden İran cephesindeki kahra-

manlıklarını duyan III. Murad, Gâzî Giray'a Kırım Hanlığı tahtını ve hatta çocuklarına bu tahtı vere-

ceğini vaad eder.
960

 Yanbolu'da saraydan verilen sâlyâne ile savaştan uzak sakin bir hayat sürdüren 

Gâzî Giray, zamanını Osmanlı ilim çevrelerinde geçirir. Buralarda ne kadar kaldığını kaydeden bir 

                                                           
952 Vinogradov, 2012, s. 19. 
953 RGADA. F.123 (Snoşeniye Rossii s Krımom) Op. 1. Yed. Hr. 10, 13. 
954 Gelibolulu ÂLÎ. Kühnü’l-Âhbar, Nuruosmaniye Kütüphanesi, yer no. 3409; NAÎMA, Mustafa Efendi. Târih-i Naîma, C. 1., 

İstanbul, 1863; PEÇEVÎ, İbrahim Efendi. Târih-i Peçevî, (Haz. Sıdkı Baykal), C. 2, Ankara, 1982; SELÂNİKÎ, Mustafa Efen-

di. Târih-i Selânikî (1003-1008/ 1595-1600), C. I, haz. M. İpşirli, Ankara: Simurg, 1999; Abdurrahman Şeref, ‚Özdemir Os-

man Paş‛, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, İstanbul, 1911.  
955 Alamut Kalesi hakkında Hammer, Kazvin ve Tebriz arasında bulunan ve eskiden Haşişiler reisine, başka bir deyişle 

Şeyhü’l-Cebel (Dağların Kralı, Şeyhi)’ne ikamet olan meşhur Alamut Kalesi (Kartal Yuvası) olduğunu söyler. İran Şahları 

girilemez olan bu kaleyi–Keyhusrev’lerin ‚Dâr-ı Zalâmı‛, başka bir tabirle Lete Kalesi gibi- saltanattaki rakibleri daimi 

hapis içinde zaafa uğratmak için kullanırlardı. Bunun için bkz. Hammer, Purgstall. Osmanlı Devleti Tarihi, C. VIII, çev. 

Mehmed Ata Bey, İstanbul: Üçdal, 1983s. 96. 
956 Âsafî Dal Mehmed Çelebi, Şecâatnâme, 1586, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, yer no. TY. 6043, v. 140a-140b. Bunun 

için bkz. Eroğlu, Süleyman. Âsafî’nin Şecâatnâme’si, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (basılmamış doktora 

tezi), Bursa, 2007.  
957 Âsafî Dal Mehmed Çelebi, a.g.e., v. 238b-241a. 
958 Âsafî Dal Mehmed Çelebi, a.g.e., v. 264b. 
959 Allahverdi, Reyhan Şahin. Kafkas Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşa. İstanbul: Çamlıca, 2016, s. 287; Âsafî Dal Mehmed Çele-

bi, a.g.e., v. 280b-283b. 
960 Smirnov, Vasiliy Dmitriyeviç. Krımskoye hanstvo pod verhovenstvom Otomanskoy Portı do naçala XVIII veka, Moskva: Rubeji 

XXI, 2005, s. 331.  
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kaynağa rastlanmamıştır. Ancak burada Kırım‟a han tayin edilmiş olduğu 1588 yılına kadar kalmış 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 

2.2.2. Bora Gâzî Giray Han‟ın Kırım Hanlığı Tahtına Çıkması  

Gâzî Giray, 1588 yılında III. Murad tarafından Kırım Hanlığı‟na tayin edildi. Abdullah ibni Rıd-

vân, Gâzî Giray Han‟ı meth ederek onun İstanbul‟da törenle Kırım Hanlığı tahtına tayin edilmesi tarihini 

14 Nisan 1588 olarak vermektedir: Salŧanat-i Deşt-i Ķıpçaķ Ġāzį Giray nām ķarındaşına cümleden evlāǿ 

ve aĥrā ve ħan olmaġa lāyıķ ve sezā görilmegin sene-i mezbūre cemāźi-yel-evvelinüŋ on yedinci günü 

ŧabl ü Ǿālem virilüp Ķırım’a ħan ve ŧaraf-ı salŧanatdan Ǿažįm inǾām ve iĥsān olınup al sāl-i ferħunde 

fālde Deşt-i Ķıpçaķ’a irsāl olundı.961
 Rus elçi raporlarında Gâzî Giray Han‟ın İstanbul‟dan Balaklava 

limanına indikten sonra Bahçesaray‟a geliş tarihi ise 27 Nisan 1588 olarak gösterilmektedir.
962

  

Kırım Hanlığı tahtına oturan Gâzî Giray Han ilk günden itibaren son derece planlı hareket etmiş ve 

adımlarını ona göre atmıştır. Onun ilk yaptığı iş, uzun zamandır Giray sülalesinin iç çekişmelere sebep 

olan Kırım tahtı hanzadelerinin arasındaki uzlaşmayı sağlamak olmuştur. Bu amaçla Gâzî Giray Han, 

bütün hanzadelere başkente, yanına gelmeleri için emir göndermişti. Kırım Hanlığı‟nın hanzadelerinin 

büyük bir kısmı Gâzî Giray Han'a itaat ederek yanına gelmiştir. Hanlık içerisindeki iç huzurun sağlan-

ması açısından Osmanlı padişahının tayin ettiği yeni hanın, Kırım Hanlığı‟nın yönetiminde söz sahibi 

olan Karaçi aristokrak kabile beyleri tarafından da kabul edilmesi önemliydi. Her ne kadar Kırım Hanlı-

ğı ananesine göre tahta geçecek hanın Giray sülalesinin yaşça en büyüğü olması gerekse de Gâzî Giray 

Han‟ın kişisel özellikleri, otoritesi ve yıllardır devam eden Kırım‟ın iç düzenindeki karışıklığını düzelte-

cek kişi gözüyle bakılması bütün kabile mirza ve beylerin ona itaat etmesini sağlamıştır.
963

 

Gâzî Giray Han‟ın tahtındaki yerinin sağlamlaştırılmasında İdil nehrini geçerek batı tarafa göç 

eden Nogay kabilelerinin hanlıkta göç sahası bulmaları ve onların kendilerine teslim olmaları mesele-

si de son derece önemliydi. Nogay kabileleri mühim bir askerî güç teşkil ettikleri için, Kırım hanların 

daima onlarla hesaplaşmaları ve Nogay mirzalarını tatmine çalışmaları gerekiyordu. Gâzî Giray 

Han‟ın da Kırım Hanlığı tahtına çıkınca yaptığı ilk işlerden biri, kafa tutan mirzaları ve özellikle No-

gay kabilelerini idaresi altına almak olmuştu.
964

 Bu amaçla Orkapı dışına yaptığı birkaç sefer netice-

sinde, 1588 yılının eylül ayında Nogayların Divey Ulusu, ekim-kasım aylarında ise Küçük Nogay 

Ulusu üzerinde hakimiyeti sağlanmıştı.
965

 

Gâzî Giray Han‟ın hükümdarlığın ilk aylarında hanlığın iç işlerini büyük ölçüde düzene sokul-

ması, dış siyasetindeki durumunu sağlamlaştırılmıştır. Bu dönem içerisinde dış siyasette Kırım Hanlı-

ğı‟nın özellikle bir birine düşman olan Lehistan-Litvanya ve Moskova devletleriyle yoğun diplomasi 

münasebet içerisindeydi. Dönem dönem barış veya savaş içerisinde geçen bu münasebet sonucunda 

bu iki Hıristiyan devleti Kırım Hanlığı‟na haraç ödemeye mecbur kalmıştı.  

1589 yılında ağustos ayında Gâzî Giray Han, Leh hükümeti tarafından desteklenen Kazakların 

Kırım hanlığı ve Osmanlı devleti topraklarına hücumlarının artması sebebiyle Lehistan ve Galiçya 

üzerine hücum eder.
966

 İki ay boyunca bu toprakları talan eden Kırım hanı neticede birçok ganimet ve 

esir ele geçirir. Ancak dönüş yolunda Turla nehri yakınlarında Gâzî Giray Han‟ın ordusu Kazakların 

ani saldırısına uğrar. Kazaklar gecenin bir vaktinde gizliden dağın eteğinde istirahata geçen altı bin ki-

şilik Tatar ordusunun bir bölüğüne saldırarak onu dağıtır. Gâzî Giray Han ise asıl ordusuyla dağın di-

ğer tarafındadır. Askerlerinin zor durumda olduğunu duyan han, vakit kaybetmeden Kazaklar üzerine 

                                                           
961 Abdullah ibn-i Rıdvân (Rıdvân Pâşâzâde), Tevârih-i Deşt-i Kıpçak an Hitta-i Kırım, Topkapı Sarayı Revan Kütüphanesi, yer 

no. 289, v. 21a. Bunun için bkz. Ertaylan, İsmail Hikmet. Gazi Giray Han: Hayatı ve Eserleri, İstanbul: Ahmed Said, 1958, s. 

23.  
962 Laşkov, Fyodor Fyodoroviç. Ctateynıy cpisok moskovskogo poslanika v Krım İvana Sudakova v 1587-1588 godu, "İzvestiya Tav-

riçeskoy uçenoy arhivnoy komisii", no. 14, Simferopol: Tipografiya tavriçeskoy Gubernii, 1891, s. 69.  
963 Gayvoronskiy, Oleksa. Poveliteli dvuh materikov, T. 1, Kiyev: Maysternya knıgı, 2010, s. 340. 
964 Kurat, 1972, s. 242-248. 
965 Vinogradov, a.g.m., s. 27.  
966 Selânikî Mustafa Efendi, 1999, s. 334. 
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hücüma geçer. O, bu büyük çarpışmada ayağından yaralanır ve pek çok askerini kaybeder. Kazaklar 

ise o zamana kadar hiç görmedikleri bir savunma ile karşılaşırlar ve öfkeli hanın bu hücumunu Kazak-

lar “… üzerimize sel gibi geldi. O düşmandaki gücünü ve cesaretini biz savaşlarda dahi görmedik” 

şeklinde yazarak tasvir ederler.
967

  

Kırım Hanlığı‟nın Lehistan-Litvanya Devletiyle ilişkilerinin bozulması Moskova‟nın yararınay-

dı. Bunu bilen Gâzî Giray Han, 1589 yılının sonunda Rus çarına Lehistan‟daki başarılarını yazmış ve 

kendisinin Moskova ile Kırım arasında dostluk kurmak istediğini belirtmiştir. Moskova hükümeti, Kı-

rım hanının “barış içerisinde dost ve kardeş olma” teklifine olumlu yanıt vererek Kırım‟a yolladığı 

elçilerle toplanan vergileri göndermiş ve bu dostluğun gerçekleştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi adına 

ellerinden gelen her şeyi yapmaları için yetki vermişti. Ancak Rusların Kırım tarafının taleplerini ye-

rine getirmek gibi bir düşünceleri olmamıştı. Gâzî Giray Han‟ın da Ruslarla uzun vadeli barış içeri-

sinde bulunmak gibi planları yoktu. Onun asıl amacı hanlığın iç ve dış meseleleri çözümü için zaman 

kazanmaktı. Üstelik Gâzî Giray Han Ruslarla görünüşte dostluğu sağladıktan sonra, gizliden gizliye 

Lehistan üzerinden İsveç kralı III. Yohan ile Ruslara karşı bir ittifak kurmuştu.
968

  

Ruslarla bu şekilde üç yıl süren ve Kırım tarafı için olumlu gelişmeler göstermeyen diplomasi-

den sonra Gâzî Giray Han‟nın ordusunu toplayarak Moskova üzerine sefer açmaya karar vermesine 

neden olmuştu. Kırım hanı, 1591 yılının mayıs ayında Kırım, Nogay ve Çerkez askerlerinden oluşan 

üç yüz bin kişilik bir ordu ile Or kapıdan çıkarak Moskova üzerine yürümeye başladı.
969

 Ulaklarından 

Kırım ordusunun yağma için dağılmadan ve oyalanmadan Moskova‟ya yaklaştığını haberini alan Rus 

çarı Boris Godunov, vakit kaybetmeden bütün bozkırdaki kale voyvodalarına haber göndererek Mos-

kova‟nın muhasara altına alınmasını emretti. Ruslar en iyi topçu ve tüfenkçi birliklerini toplayıp bü-

yük güç üstünlüğüne sahip bir biçimde Kırım ordusunun hücumuna iyi hazırlanmıştı. Gâzî Giray Han 

ise 3 Temmuz‟da Oka nehrini geçerek başkente yaklaşmış ve ertesi günün sabahında şehrin batısında 

bulunan Poklonnaya tepesinde karargah kurmuştur. Moskova‟nın merkezi ve çevresi çok iyi izlenebi-

len bu tepeden han, Ruslar üzerine öncü birliklerini gönderdi. Ok yay ve kılıçlarla donatılmış kalaba-

lık Kırım atlı süvarileri tepeden düzlüğe inince tüfek ve toplarla donatılmış Rus askerlerin hücumuyla 

karşılaştı. Moskova şehri önündeki arazide akşama kadar süren çarpışmada pek çok Tatar askeri öldü-

rülmüş, yaralanmış ve esir düşmüştü. Akşama doğru Gâzî Giray Han ordunun bir kısmını Poklonnaya 

Tepesi‟nde bırakarak başkente daha yakın olmak amacıyla Vorobyov Tepesi‟ne geçti. Bu tepeden bü-

tün şehir onun gözleri önünde serilmiş gibiydi. Hava kararınca Rus çarı ve bu savaşın başkomutanı 

Boris Godunov‟un emri üzerine Kırım ordusunu korkutmak amacıyla Kremlen‟in külelerinde ve 

Moskova‟da bulunan bütün manastırlarda fenerler yakıldı, gece boyunca silah ve toplar atıldı ve davul 

sesleri kesilmedi. Bütün gece boyunca süren bu durum ve Kırım tarafının ele geçirdiği Rus esirlerinin 

Novgorod ve Pskov‟dan takviye birliklerin geldiğini söylemesi Gâzî Giray Han‟ı düşündürdü.
970

 Ha-

yatında pek çok çetin savaşa katılan ve en muhkem kaleleri alma başarısına nail olan tecrübeli savaşçı 

ve komutan olan han, bu kalenin oklarla ve kılıçlarla alınamayacağını anlamıştı. Yıllardır Kırım Han-

lığı iç çekişmelerle uğraşırken Ruslar Avrupa‟nın ateşli silah tekniğini kavramış ve onlara sahip ol-

muştu.
971

 Bütün gece süren askeri kurultaydaki toplantıdan sonra daha fazla asker kaybına uğrama-

mak için Gâzî Giray Han, sabaha doğru ordusuna geri çekilme emri verdi. Bu seferden Kırım hanı 

Bahçesaray‟a 2 Ağustos‟ta sol kolundan yaralı bir halde dönmüştü.
972

 

                                                           
967 Çerkas, Boris Volodimiroviç. ‚Kozatske viysko do seredini XVII st.‛, İstoriya ukrainckogo kozatstva, Kiev: Kiyevo-

Mogilanska akademiya, 2006, T. 1, s. 480-481. 
968 Vinogradov, a.g.m., s. 25, 43-44. 
969 <Ķırım çerüy ve Noġay çerüy ve Çerkes ķullarım çerüy barça üç yüz biŋ çerü birlen Masķov taħtına varup yolda ķoyġan çerüyin ve 

ķaraġolın ķırup öldürüp taħtın bilge yaķup ve yıķup ve esįrin ve mālın kiltürüp el-ĥamdüli-llāhi barça çerümiz śaġ esen keldik< 

(Yarlık III, Velyaminov-Zernov-Molla Hüseyin Feyizhanov, Kırım Yurtına ve Ol Yaraflarga Dair Bolgan Yarlıklar ve Hat-

lar, Sankt-Peterburg, 1864, s. 17 (İstanbul Millet Kütüphanesi)). 
970 Kazamzin, Nikolay Mihayloviç. İstoriya Gosudarstva Rossiyskago, T. X., Sankt Peterburg, 1824, st. 146-153. 
971 Gayvoronskiy, 2010, st. 347. 
972 Kazamzin, a.g.e., st. 153-154. 
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Savaşla alamadığı Rusya‟yı barış konusunda anlaşmaktan başka çaresi kalmayan Gâzî Giray 

Han, Osmanlı Devletinin Avusturya ile savaşa tutuşması üzerine 14 Nisan 1594 yılında alel acele ba-

rış anlaşması imzaladı ve Osmanlı padişahının daveti üzerine 30 Nisanda Bahçesaray‟dan sefere hare-

ket etti.
973

  

Kırım kuvvetleri Avusturya-Macaristan Savaşı‟nda büyük yararlılıklar gösterdi. Ağustos 1594‟te 

Viyana ile Budin arasındaki Yanık Kale alındı. Son derece önemli olan bu kalede çok miktarda savaş 

gereci elde edilmişti.
974

  

28 Kasım 1594‟te Gâzî Giray padişaha mektup yazarak memleketine geri dönmek için izin iste-

mişti. Fakat padişah onun Erdel‟de kışlamasını emretmişti.
975

 1594 yılının sonunda Gâzî Giray Ta-

mışvar‟da kışladı. Oradan ordusuyla Erdel ve Lehistan‟a akın edip çok miktarda esir, yük ve binecek 

hayvan sürüp Belgrat kışlağına getirdi.
976

 

Gâzî Giray Han‟a Avusturya-Macaristan cephesindeki hizmetlerinden dolayı Osmanlı Devleti ta-

rafından birçok zam ve bahşiş verilmişti
977

 ve Kırım hanlarının hiçbirinin ulaşamadığı en yüksek mer-

tebeye çıkmış ve saygı görmüştür. Ancak yakın arkadaşı III. Murad‟ın ölümü üzerine Osmanlı sara-

yında Gâzî Giray Han aleyhine birçok fitne dönmeye başlamıştı. Osmanlı sarayında Kırım hanının ba-

şarılarını kıskananlar, ne pahasına olursa olsun tahtından indirmek istiyorlardı. 

 

2.2.3. Bora Gâzî Giray Han‟ın Azledilmesi  

1596‟da Sultan III. Murad zamanında çıkan Eğri savaşı için Kırım‟dan askerî yardım istendi. 

Ancak Gâzî Giray Han kendisine yapılan ısrarlı davetlere rağmen sefere katılmayarak kalgay Feth Gi-

ray‟ı gönderdi. Feth Giray bu savaşta büyük yararlıklar gösterdi. Haçova Meydan Savaşı kazanıldık-

tan sonra, başvezir Cigalazâde Sinan Paşa‟nın ısrarıyla 1596‟da Gâzî Giray Han azledilerek yerine 

Feth Giray hanlığa getirildi. Feth Giray, hanlığı kabulde çok tereddüt etti. Fakat Cigalazâde zorla, ıs-

rarla hanlığı kabul ettirmişti. Gâzî Giray Han bu haberi alınca bir gemi ile Sinop‟a gitti. Bu sırada Si-

nan Paşa düşürülmüş, yerine İbrahim Paşa getirilmişti. Yeni başvezir Gâzî Giray‟ı desteklediği için 

yapılan değişikliğin Kırım‟da huzursuzluk çıkaracağı hususunda padişahı, vezirleri ikna etti ve üç ay 

sonra Gâzî Giray tekrar hanlığa tayin edildi.
978

 Feth Giray ise Gâzî Giray‟ın mahiyetindeki adamlar 

tarafından katledildi.
979

  

Naîmâ, kendi tarihinde Tatarların arasında karışıklık çıkarıp sonunda Feth Giray Han‟ın öldü-

rülmesine sebep olan Gâzî Giray Han‟ın azlini Ciğalazâde Sinan Paşa‟nın kötü hareketi olarak değer-

lendirmektedir.
980

 Nitekim Gâzî Giray Han Feth Giray‟ın ölümünden duyduğu keder ve acıyı şu mısra 

ile duyurmuştur: 

 Ķatı žulm itdi bugün Fetĥ Giray Ħan’a felek 

 Yeridür aġlar ise yerde beşer gökte melek981 

  

Bu şekilde hanlığı tekrar elde eden Gâzî Giray Han küçük kardeşi Selâmet Giray‟ı kalgay, Saadet 

Giray‟ın oğlu Devlet Giray‟ı da nureddin yapmıştı. Ancak bir müddet sonra Devlet Giray‟dan emin 

                                                           
973 Vinogradov, Aleksey Vladimiroviç. ‚Posolstvo knyazya M.A. Tşerbatova b Krım i zakluçeniye russko-krımskogo dogo-

vora 1594 goda‛, Srednevekovıye tyurksko-tatarskiye gosudarstva, Akademiya nauk Respubliki Tatarstan İnstitut istorii im. 

Ş. Mercani, Kazan, no. 9, 2017, s. 56. 
974 Uzunçarşılı, 1983, s. 71. 
975 Selânikî Mustafa Efendi, 1999, s. 411. 
976 Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., s. 420. 
977 Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., s. 593. 
978 Hâlim Giray, 1870, s. 37. 
979 Hâlim Giray, a.g.e., s. 37. 
980 Naîmâ, Mustafa Efendi. Naîmâ Tarihi, çev. Zuhuri Danışman, C I, İstanbul, 1967, s. 175-179; Selânikî Mustafa Efendi, 

1999, s. 663-664. 
981 Hâlim Giray, a.g.e., s. 35; Abdülgaffar Kırımî, Umdetü’t-Tevarih, 1744, v. 286a. Bunun için bkz. Derin, Derya. Abdülgaffar 

Kırımî’nin Umdet’ül-Ahbar’ına (Umdet’üt-Tevarih) Göre Kırım Tarihi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basıl-

mamış Doktora Tezi), Ankara, 2003, s 358. 
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olmayarak idam ettirmişti. Bunu duyan kardeşleri Şâhin Giray, Mehmed Giray ve Selâmet Giray İs-

tanbul‟a kaçtılar. Bunun üzerine Gâzî Giray Han, oğlu Toktamış Giray‟ı kalgay, diğer oğlu Sefer Gi-

ray‟ı nureddin yaptı.
982

 

Bu sırada Kazak tehdidi arttığından dolayı Kuzey Kafkasya‟da Gâzî Kirman Kalesi‟nin inşasına 

başlandı. Gâzî Giray, Osmanlı sarayında gösterilen hoşnutsuzluğa rağmen çeşitli bahanelerle Avus-

turya-Macaristan cephesindeki seferlere kendisi katılmamış ve talep edilen asker sayısından çok azını 

göndermişti. Sonunda, 1598‟de III. Mehmed düşmanların memlekete her taraftan saldırdıklarını, ha-

raçlı Eflâk ve Erdel beyliklerinin isyan ettiklerini yazdı ve handan kışı sınırda geçirmesini istedi. Bu 

istek üzerine Gâzî Giray Han, Varad Kalesi seferine kırk elli bin kişilik ordusuyla katıldı. Var gücüyle 

bu seferde savaşan Gâzî Giray Han, gerek askerlerin istekleri, gerekse Kırım‟ın Rus ve Kazak tehdidi 

altında bulunması dolayısıyla geri dönmek istiyordu. 1599‟da han, Osmanlı ordusuyla beraber Tu-

na‟yı takiben Estergon‟a doğru ilerledi. Aynı yılın Ekim ayında Gâzî Giray Han, Osmanlı devlet 

adamlarının bütün ısrarına rağmen, Macar sınırında ikinci bir kış daha kalamayacağını bildirerek Kı-

rım‟a döndü.
983

  

Bu dönüşten sonra Gâzî Giray Han Osmanlı sarayının talepleri üzerine Avusturya-Macaristan 

Savaşı‟nın cephesine sultanlar idaresinde ordularını göndermişti. Ancak bu durum Osmanlı sarayını 

memnun edememişti. Sonunda tahtının tehlikede olduğunu anlayan Gâzî Giray Han, 1602‟de kış ayla-

rının yaklaşmasına rağmen Macaristan‟a gelmiş ve Zemon sahrasında Serdar Hasan Paşa ile birleşe-

rek savaşa hazırlanmış ise de vaktin kış olmasından dolayı askeri kışlaya çekmişlerdi. Gâzî Giray Han 

o kışı Peyçu‟da av, eğlence ve şiir yazmakla geçirmişti.
984

 Bu seferden Kırım hanı Osmanlı devlet 

adamları arasındaki entrikalar ve askerlerine verilen paranın azlığı nedeniyle 1603 yılın baharında dö-

ner. Bir yıl sonra yapılan Osmanlı padişahının çağrısı üzerine Gâzî Giray Macaristan‟a kendi gitmez, 

oğlu kalgay Toktamış Giray‟ı gönderir.
985

  

1606‟da Gâzî Giray Han, Lehistan‟a ittifakını yenileyerek barış antlaşmasını imzalar. 1607‟de 

Anadolu‟da başgösteren Celâlî isyanları sırasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed ondan asker gönderme-

sini istedi. Gâzî Giray Han beklenen on bin asker yerine küçük bir kuvvet göndermekle yetindi. Ertesi 

yıl ondan saldırıya geçen Safevîlerle çarpışmak üzere Şirvan‟a gitmesi istendi. Fakat bu sırada Gâzî 

Giray Han 1597‟de inşasını başlattığı Gâzî Kerman Kalesi‟ni tamamlayıp Kırım‟a dönerken, Kasım 

1607‟de yolda vebaya yakalanarak vefat etti.
986

  

Kefevî Haydarzâde Fazıl Mehmed Efendi Gâzî Giray‟ın vefatına bir mersiye yazarak: 

Rıĥleti tārįħini taǾmiye idüp didüm 

Gitdi dem-i ħurrem-i Ġāzį Giray Ħān ĥayf 

şeklinde tamiyeli bir tarih söylemiştir. Abdülgaffar Kırımî bu tamiye hakkında şu izahatı vermektedir: 

İmdi vech-i taǾmiye budir ki Ġāzį Giray lafžınuŋ ĥurūfı 1900 olur. Ve lafž-ı ĥayf ĥisābda dāħil degil-

dür didüm ħurrem lafžınuŋ ĥurūfı 880’dür işbu miķdār Ǿaded gitdükde 1016 bāķį ķalur. Pes mevt 

1016’da olmışdur.987
 Mezarı Bahçesaray‟da, babası Devlet Giray‟ın yanında, Han Sarayı Camii avlu-

sundaki türbesindedir.
988

 

 

2.2.4. Bora Gâzî Giray Han‟ın Sanatkârlığı 

Gâzî Giray Han şiirlerinde umumiyetle Ġazāyį, mahlasını kullanmakla birlikte bir defalığına da 

Ħan Ġāzį mahlasını kullanmıştır. Şair olan Kırım hanları içinde ismi dışında mahlas kullanan ilk şair-

dir. O edebiyat konusundaki ilk eğitimini ilme, edebiyata ve sanata önem verildiği Kırım Hanlığı sa-

                                                           
982 Hâlim Giray, 1870, s. 36. 
983 İnalcık, 1996, s. 451. 
984 Peçevî, 1982, s. 251. 
985 Arz IV, Arz IV, Yemişçi Hasan Paşa’ya Atfedilen Telhis Mecmuası, 1011 Rebiü’l-ahir/ Ekim 1602, v. 24a-26a. 
986 İnalcık, 1996, s. 451-452. 
987 Ertaylan, 1958, s. 30.  
988 Hâlim Giray, 1870, s. 31. 
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rayında öncelikle bir şair olan babası Devlet Giray Han‟dan ve en seçkin hocalarından almıştır. Gâzî 

Giray‟ın 1581-1585 yıllarında İran esaretinde, Fars dili ve edebiyatını yakından öğrenmesi ve Kırım 

tahtına çıkmadan önce Osmanlı ilim ve edebiyat çevrelerinde bulunması onun edebiyatçı kimliğinin 

oluşmasında önemlidir.  

Çeşitli kaynaklarda kendisinin özellikle edebiyata karşı merakı büyük olduğunu öğreniyoruz. Sefe-

re giderken yanında çok sayıda bilgin götürür ve istirahat zamanlarında onlarla ilmî mevzular üzerine 

konuşurdu. Edebiyata ve ilme bu kadar önem veren Gâzî Giray, nazımda kendine güvenen bir şairdi: 

 Ġazāyį ŝebt idüp ol şāh-ı ĥüsnüŋ Ǿışk ile vaśfın 

 Emįr-i nažm olup eşǾāruŋı şāhāne söylersin (Ertaylan, 67) 

 

 Ey Ġazāyį ger köreydi işbu beş beytüŋ senüŋ  

 Aferįnler diye Ħüsrev ide taĥsįn Enveri (Ertaylan, 77) 

gibi beyitleri Gâzî Giray‟ın şiirde kendine olan güveninin ispatı niteliğindedir. 

 

Gâzî Giray‟ın edebî ve ilmî yönüne ilişkin bu kendi değerlendirmeleri dışında, onunla temas 

edenler ve tarih ve edebiyatın bazı önemli simaları da kendisinin ilim ve faziletini övmektedirler. 

Hâlim Giray, Gâzî Giray‟dan bahsederken onun: … müşārün-ileyh cemǾ-i fünūna māhir ü lisāne-i 

ŝelāŝide nažm ü neŝir įcādine ķādir-i śāĥib seyf ü ķalem bir ħad ü muĥterem…
989

 olduğunu söylemek-

tedir. Umdetü‟t-tevârih‟in yazarı Abdülgaffar Kırımî, Gâzî Giray Han‟ı, asrının Hüseyin Baykara‟sı 

olarak nitelemekte ve onun iyi bir hattat, mükemmel inşâ yazan nadir ulemadan olduğunu ve üç dilde 

şiir yazabildiğini belirtmektedirler: … müşārün-ileyh Ǿālim ve kāmil ve Ǿādil ve şāǾir-i muǾciz beyān 

ve ġazāǿyı teħallüś ider nükte-dān olup şecāǾat-ı mįşesiniŋ ķaġan arslanı ve maārif gül-zārınıŋ bülbül-

ü ħoş nevāsı Ǿaśrınuŋ Ĥüseyin Bayķarası ve ehl-i dillerin rūĥ-efzāsı imiş.990
 

Mükemmel bir klâsik öğrenim alan Gâzî Giray‟ın birçok manzum ve mensur eseri mevcuttur. 

Ancak onun Türk edebiyatı tarihi içindeki farklılılığı ve üstünlüğü, meydana getirmiş olduğu çok sa-

yıda eseri olmasından ziyade, klâsik şiirin en güzel epik örneklerini kaleme almasından ileri gelmek-

tedir.
991

 Gâzî Giray‟ın epik şiirleri o kadar beğenilmiş ve o kadar sevilmiştir ki, pek çok şair buna na-

zireler ve tahmisler yazmıştır. Meselâ, Gâzî Giray‟ın Rayete meyl ederüz kameti dilcu yerine matlalı 

gazeline Zihnî-i İstanbulî, Simavlı Hüseyin Bedri Paşa, 
992

 Kozanoğlu Cenab Muhiddîn ve Ali 

Emirî‟
993

 gibi şairlerin nazireleri mevcuttur.  

Gâzî Giray‟ın epik ve lirik içerikli şiirler dışında mizah ve hiciv özelliği taşıyan şiirleri de vardır. 

Ayrıca bu şiirler onun yaşantısının kaleme yansıyan örnekleridir. Divan edebiyatı şiirinde şairlerin 

hayatlarında yaşadıkları özel sıkıntılarını ve şahit oldukları yönetimdeki aksaklıkları dile getirmeleri 

ve eleştirmeleri hoş karşılanmamıştı. Onlardan, daha çok belirli konuların divan şiiri estetiği çevresin-

de dile getirilmesi istenmiştir. Hasb-i hâl tarzı şiir adı verilen bu tarz şiirlerin Türk divan edebiyatı ta-

rihinde ağırlıklı olarak yer tutmadığı bilinmektedir. Gâzî Giray‟ın şiiri bu bakımdan da dikkate değer-

dir. O, şiirlerinde hayatında yaşadığı maceralarını nakletmiş ve mevcut yönetimdeki olumsuzlukları 

eleştirmiştir.  

Gâzî Giray'ın yaşadığı döneminde Türk edebiyatı çevrelerinde belli kurallara belagat ve fesahat 

ölçülerine göre düz yazı ile yazılmış inşâ sanatına ve münşiliğe çok önem verildiği bilinmektedir. 

Seçkin bilginler tarafından icra edilen ve edebî çevreler dışında devlet adamlarının da resmî ve özel 

yazışmalarında kullanılan inşa yazarlarının iyi derecede Arapça ve Farsça bilmelerine ve bu dillerdeki 

                                                           
989 s. 29. 
990 v. 284b-285a. Bunun için bkz. D. Derin, 2003, s 355.  
991 İsen, Mustafa. ‚Kırım Hanedanının Şairliği‛, Biliğ, S. 15, 2000, s. 83. 
992 Bursalı Mehmet Tahir. Osmanlı Zamanında Yetişen Kırım Müellifleri (haz. Mehmet Sarı), Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, s. 

110.  
993 Ali Emîrî, ‚Kırım Edebiyatı ve Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleriyle Vükelâ ve Vüzerâ ve Ulemâ ve Şuarâsının 

Mevlânâ-yı Kırımî Hazretleriyle Müşâareleri‛, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası, S. 3, 31 Mayıs 1918, s. 49-52. 



 670   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

kelimeleri Türkçe mantığına uygun ve edebî kompozisyon tekniğiyle ifade edebilmeyi gerektiriyordu. 

Gâzî Giray, münşilikte aranan bütün ölçülerin üstünde bir birikime sahip bir münşi ustasıysı. O, zen-

gin bir edebî üslûpla yazdığı edebî metinlerinde anlamı kuvvetlendirmek için uygun düşen yerlerde 

Arapça ve Farsça mısraları sık sık vermektedir. Gâzî Giray Han, inşâ sanatı bilgisi ve icraası konu-

sunda kendine güvenini, şiirlerinde kullandığı aşağıdaki beyitiyle bize göstermektedir:  

 ŞiǾr inşāǿ bilürüz cāhil-i nā-dān degülüz 

 MaǾrifet ŧālibiyüz ŧālib-i devrān degülüz (Mecmû‟a-i Eş‟âr ve Fevâ‟id, v. 187a) 

 

Osmanlı ve Kırım sahası döneminin sanat ve kültür çevresi içerisinde, üstün mahareti ve otoritesi 

kabul görmüş bir edip ve münşî olan Gâzî Giray, Hoca Sâdeddin Efendi, Kefevî Hüseyin Efendi ve 

Vaiz Emîr Efendi ile mektuplaşmıştır. Bu mektupların bazı sayfalarının nesir, diğer kısımlarının man-

zum şeklinde yazılmıştır. Gâzî Giray, bu mektupların nesir kısımlarında edebî sanatları ustaca ve ke-

limeleri yerli yerince kullanarak inşa sanatındaki ustalığını göstermiştir.  

Tarihî kaynaklardan, Gâzî Giray Han‟ın her türlü musiki aletini çalabilecek seviyede bir musiki-

şinas ve bestekâr olduğunu da öğrenmekteyiz: Fenn-i edvārda mānend-i Fārābį imām-ı zamān ve ālāt-

ı mūsikįden envāǾ-i sāzı icrāda nādire-i devrān olup teǿlįf eyledügi Naķış Kâr, Beste şarķı-yı şįrįn-

kārın Ǿadedi perde-i taǾdādı güzer etmişdi.994
 Hâlim Giray‟ın bu ifadesinden Gâzî Giray‟ın sadece ic-

ratkârlığı değil, musiki ilmini çok iyi bildiği de anlaşılmaktadır. Yılmaz. Öztuna‟nın Türk Musiki An-

siklopesidisi‟ndeki Türk müzik tarihinin XVI. yüzyıl maddesinde yer alan: Türk müzikoloji bu asırda 

hamle hamle yapamaz. XV. asrın bıraktığı çizgide kalır. Asrın sonralarında iki büyük bestekâr yetişir. 

Sözlü eserlerde Şeyh Abdülali ve saz eserlerinde Kırım hanı II. Gazi Giray.”995
 şeklindeki açıklaması, 

onun musikî sanatındaki yerini açıkça göstermektedir. 

Osmanlı dönemindeki musikî mecmualarında kendisinden kısaca Tatar diye bahsedilmektedir. 

Ancak Gâzî Giray‟ın çeşitli koleksiyonlarda, çeşitli adlar altında kaydedildiği de görülmüştür. Kante-

miroğlu Edvarında: Tatar Han ve Tatar Han Gâzî Giray, H.S. Arel ve E. Karadeniz koleksiyonlarında 

hem Tatar hem de Gâzî Giray Han adları ayrı ayrı zikredilmektedir. S. Ezgi sadece Gazi Giray Han, 

Şamlı kardeşler sadece Tatar adını kullanmışlardır. Günümüze Gâzî Giray‟a ait 69 adet beste gele-

bilmiştir.
996

  

Gâzî Giray, edebiyat ve musikînin yanı sıra pozitif ilim alanında ve güzel sanatların diğer kolla-

rında da kalem oynatmış, dinî bilgisini ilerletmiştir. Hat sanatında usta olduğunu, Belgrat seferinde 

kışladığı sırada, ünlü tarihçi Peçevî İbrahim Efendi‟ye kitabet, talik yazının incelikleri ve kalem kes-

me usullerini öğretmiş olmasından anlıyoruz.
997

 

 

3. Bora Gâzî Giray Han‟ın Eserleri 

3.1. Dîvân 

Gâzî Giray, diğer büyük şairler gibi dîvân tertip etmiştir. Gâzî Giray‟ın dîvânı olduğunu Hâlim 

Giray‟ın Gülbün-i Hânân adlı eserinden öğreniyoruz.
998

 Şimdiye kadar dîvânın aslı ve nüshaları bulu-

namamıştır.  

 

2.2. Dîvânçe  

Gâzî Giray Han‟ın eserleri arasında tespit ettiğimiz en derli toplusu Dîvânçe‟dir. Dîvânçe‟nin 

müstensihi, istinsah tarihi ve yeri belli değildir. Yaprak sayısı 6, satır sayısı 20‟dir. Dîvânçe‟de rika ile 

siyakat arasında karışık bir yazı tipi kullanılmıştır. Eser, ikisi eksik olmak üzere kırk iki gazelden 

                                                           
994 Hâlim Giray, 1870, s. 28. 
995 ‚Gazi Giray Han II‛, Türk Musikisi Ansiklopedisi, C. 1, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, s. 145. 
996 Üngör, Etem Ruhi. ‚Bir Türk Soyu Olan Kırımlı Tatarların Musikisi‛, Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle Kırım, Ankara: 

Yeni Türkiye, 2003, s. 208-210; Yenigün, Hayri. ‚Gazi Giray‛, Musiki Mecmuası, no. 106, Aralık 1956, s. 78.  
997 s. 251. 
998 s. 64. 
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oluşmaktadır. Burada yer alan birinci gazelin ilk beyitleri ve sonuncu gazel olan kırk ikinci gazelin 

son beyitleri eksik durumdadır. Gazeller lirik, epik, satirik ve didaktik olmak üzere çeşitli mahiyetler-

de yazılmıştır. Dîvânçe‟nin bir nüshasının Halil Edhem Arda‟nın özel kütüphanesinde bulunduğunu 

İsmail Hikmet Ertaylan haber vermektedir. Bu güne kadar bu eser üzerinde yapılan en temel çalışma 

İ.H. Ertaylan‟ın Gâzi Giray Han: Hayatı ve Eserleri adlı çalışmasıdır.
999

 

 

2.3. Dîvânçe‟de Bulunmayan ġiirler 

2.3.1. Gazeller  

Gâzî Giray‟ın külliyatı içinde, çeşitli el yazması eserlerden tespit ettiğimiz, Dîvânçe‟de yer al-

mayan toplam on dört gazel bulunmaktadır. Bu gazellerin yedisi Es-seb‟u‟s-Seyyâr fî Ahbâri‟l-

Mülûki‟t-Tatar
1000

‟da, biri Mecmû‟a-i Eş‟âr
1001

‟da ve altısı ise Mecmû‟a-i Eş‟âr ve Fevâ‟id
1002

‟de bu-

lunmaktadır. Arap alfabesiyle yazılan ve çeşitli muhtevalarda olan bu gazeller üzerinde herhangi bir 

çalışma yapılmamıştır.  

 

3.3.2. Kıt‟a 

Gâzî Giray‟ın külliyatı içinde bir adet kıt‟a nazım şekli de tespit edilmiştir. Bu kıt‟anın kafiye 

düzeni aaxa şeklinde olup standart kafiye düzenine uymasa da, Es-seb‟u‟s-Seyyâr fî Ahbâri‟l-

Mülûki‟t-Tatar‟da bu dörtlüğün bir kıt‟a olduğu belirtilmiştir.
1003

  

 

3.3.3. Beyitler 

Gâzî Giray‟ın külliyatında dört adet Türkçe beyit de tespit edilmiştir. Müstakil bir nazım şekli 

olarak kullanılan ve başlı başına bir anlam taşıyan bu beyitlerin üçü beyt-i musarra, biri müfreddir. 

Beyitlerin ikisi Mecmû‟a-i Eş‟âr ve Fevâ‟id‟de
1004

, ikisi de Es-seb‟u‟s-Seyyâr fî Ahbâri‟l-Mülûki‟t-

Tatar‟
1005

da bulunmaktadır.  

 

3.3.4. Rubai  

Gâzî Giray‟ın, diğer nazım şekilleri yanı sıra bir adet de rubaisi mevcutturr. Bu rubai, 1581 yılı 

civarında İran‟da Farsça olarak yazılmıştır. Rubai, Gâzî Giray‟ın Alamut Kalesi‟ne esir edildiği sıra-

da, İran hükümdarları tarafından yapılan bazı şartlarla serbest bırakılma teklifine karşı, cevap olarak 

yazdığı rubaidir. Rubainin toplam üç nüshası tespit edilmiştir. Bunlar Tezkiretü‟ş-Şu‟arâ
1006

, Gülbün-i 

Hânân
1007

 ve Es-seb‟u‟s-Seyyâr fî Ahbâri‟l-Mülûki‟t-Tatar
1008

‟da yer almaktadır. Abdullahoğlu Hasan 

Bey, Azerbaycan Yurt Bilgisi
1009

 adlı mecmuada bu rubaiden bahsetmektedir.  

 

3.3.5. Mesneviler 

Gâzî Giray‟ın külliyatı içinde tespit ettiğimiz bir diğer nazım şekli de mesnevidir. Gâzî Giray‟ın 

bilinen Dolâb, Gül ü Bülbül ve Kahve ile Bâde adlarında toplam üç mesnevisi mevcuttur.  

                                                           
999 s. 65-89. 
1000 Seyyid Mehmed Rızâ. E’s-seb’u’s-Seyyâr fî Ahbâri’l-Mülûki’t-Tatar, (nşr. Kazım Bek) Kazan, 1248/1832, v. 48a, 48b, 49a (İs-

tanbul Üniversitesi Nadir Eserler Bölümü, yer no. T 399).  
1001 Mecmû’a-i Eş’âr, 1176-1183, v. 5a (Millî Kütüphane, Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, yer no. 06 Mil Yz 1793 

(DVD no. 924). 
1002 Mecmû’a-i Eş’âr ve Fevâ’id, v. 181b, 187a, 187b (Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tahran Koleksiyonu, yer no. 34 Sü-

Tarlan 80/5). 
1003 Seyyid Mehmed Rızâ, 1248/1832, 50a. 
1004 196b, 197a. 
1005 Seyyid Mehmed Rızâ, a.g.e., 50a. 
1006 Sâdıkî, 1607, v. 7a (İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Bölümü, yer no. 4085). 
1007 Hâlim Giray, 1870, s. 28. 
1008 Seyyid Mehmed Rızâ, a.g.e., v. 47a. 
1009 ‚Kırım Tarihine Ait Notlar ve Vesikalar-Gazi Giray’ın Mektupları II‛, Azerbaycan Yurt Bilgisi, C. I., S. 3-7, İstanbul, 1932, 

s. 118. 
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3.3.5.1. Dolâb  

Bunlardan Dolâb mesnevisi iki varak ve kırk bir beyitten oluşmaktadır. Yazılış tarihi belli olma-

yan bu mesnevi didaktik mahiyette yazılmıştır. Burada Gâzî Giray ümidini kaybetmemek gerektiğini 

ifade ederek kendine ve etrafındakilere öğüt vermektedir. Mesnevinin Dîvânçe
1010

‟de, Es-seb‟u‟s-

Seyyâr fî Ahbâri‟l-Mülûki‟t-Tatar
1011

‟da, Mekâtîb-i Selâtîn
1012

‟de ve Mir‟âtü‟l-Avâlim
1013

‟de olmak 

üzere çeşitli el yazması eserlerden tespit ettiğimiz toplam dört nüshası bulunmaktadır. Ertaylan bu 

mesnevinin Gâzi Geray Han: Hayatı ve Eserleri
1014

 adlı çalışmasında tıpkıbasımını vermekte ve mes-

nevi üzerinde genel değerlendirmelerde bulunmaktadır.  

 

3.3.5.2. Gül ü Bülbül  

Gâzî Giray‟ın Gül ü Bülbül adlı mesnevisi Peyçu‟da 1602-1603 kışında yazılmıştır. Ertaylan, 

eserin bir nüshasının Rusya Federasyonu‟nun Sankt-Peterburg (Leningrad) Kütüphanesi‟nde, 

Fuzûlî‟nin Leyla ile Mecnûn‟unu ihtiva eden yazmanın içinde bulunduğunu belirtmektedir. Biz nüs-

hayı, özellikle Doğu Bilimleri Üniversitesi‟nin Leningrad‟taki bölümünde ve Sankt-Peterburg şehrin-

de bulunan diğer kütüphanelerde, resmî ve özel imkânlarımız dâhilinde araştırmaya çalıştık, fakat ma-

alesef olumlu sonuç alamadık. Ertaylan‟a göre eser, Fuzûlî‟nin Nik ü Bed adlı mesnevisine bir nazire 

olmayıp muhtemelen ondan alınan ilhamla yazılmıştır. Ayrıca Ertaylan dipnotunda, Gâzî Giray‟ın, 

aynı isimde bir mesnevi kaleme alan Kara Fazlî‟nin eserinden faydalanmış olabileceğini de söylemek-

tedir.
1015

 Bu mesnevinin bir başka özelliği de yoğun olarak Kıpçak Türkçesi özellikleriyle yazılmış 

olmasıdır. Ertaylan mesnevinin bölüm başlıklarını vererek otuz sekiz beyitlik mukaddime kısmıyla 

hatimesinden on beyti yayınlamıştır.
1016

  

 

3.3.5.3. Kahve ile Bâde  

Peçevî‟nin Târîh-i Peçevî adlı eserinden, Gâzî Giray‟ın 1603 civarında Peyçu‟da kahve ile şarap 

arasında geçen münazarayı konu alan Kahve ile Bâde mesnevisini yazdığını öğrenmekteyiz. Kahve ile 

Bâde mesnevisi, Gâzî Giray‟ın, kendisinden çok etkilendiği Fuzûlî‟nin Beng ü Bâde‟si biçiminde bir 

mesnevidir. Bu manzumenin şimdiye kadar herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır.  

 

3.4. Bora Gâzî Giray Han‟ın Mektubatı 

Gâzî Giray‟ın Türk tarihi ve edebiyatında edebî değeri yanı sıra siyasî ve fikrî önemi de büyük-

tür. Bu bakımdan onun eserleri arasındaki mektubatta Osmanlı devlet adamlarına yazdığı mektuplar 

yer almaktadır. Bora Gâzî Giray Han‟ın mektubatı içerisinde Osmanlı şeyhü‟l-islâmı ve dönemin ünlü 

ilim adamı Hoca Sâdeddin Efendi (1536-1599), Osmanlı kadısı ve müderris ve edip Kefevî Hüseyin 

Efendi (?-1602), Şeyh Vaiz Emîr Efendi (?-1606) ve Osmanlı padişahı III. Mehmed‟e (1566-1603) 

yazılan manzum ve mensur mektupları tespit edilmiştir.  

 

3.4.1. Bora Gâzî Giray Han‟ın Hoca Sâdeddin Efendi‟ye Yazdığı Mektuplar 

3.4.1.1. Bora Gâzî Giray Han‟ın Hoca Sâdeddin Efendi‟ye Yazdığı Birinci Mektup  

1596 civarında yazılan bu mektup, Hoca Sâdeddin Efendi‟nin manzumesine cevap olarak yazıl-

mış olan özel mektuptur. Mektup, 59 satırlık nesri takip eden 58 beyitlik mesnevi tarzında bir man-

zumeden oluşmaktadır. Hicvî mahiyette yazılmış ve toplam dokuz varaktan oluşmaktadır. Gâzî Giray, 

                                                           
1010 Gazi Giray Han, v. 56b-57b (Avukat Halil Ethem Arda’nın özel kütüphanesi). 
1011 Seyyid Mehmed Rızâ, 1248/1832, v. 49b-50a.  
1012 Hoca Sâdeddin Efendi, v. 13b-15b (Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu, yer no. 

4292).  
1013 Ali Mustafa b. Ahmed Gelibolulu, 1643, Budapest, v. 38b-39a (Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi, yer no. 05 Ba 

1625/2). 
1014 s. 46-50. 
1015 s. 62. 
1016 s. 50-53. 
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burada 1594-1596 yılları arasındaki Avusturya-Macaristan seferlerinde gelişen siyasî olayları anlatır; 

bazı devlet adamlarının entrikaları sonucunda uğradığı haksızlığı şikâyet eder. Mektubun nüshaları 

Es-seb‟u‟s-Seyyâr fî Ahbâri‟l-Mülûki‟t-Tatar
1017

‟da ve Mekâtîb-i Selâtîn
1018

‟de bulunmaktadır. Ertay-

lan bu mektubu Gâzi Geray Han: Hayatı ve Eserleri
1019

 adlı çalşmasında yayınlamıştır.  

 

3.4.1.2. Bora Gâzî Giray Han‟ın Hoca Sâdeddin Efendi‟ye Yazdığı İkinci Mektup  

Gâzî Giray‟ın Hoca Sadeddin Efendiye yazdığı bir diğer manzum mektubu da tahminen 1596 

yıllarında yazılan ve toplam üç varaktan oluşan mektuptur. 41 beyitten oluşan ve didaktik mahiyette 

olan bu mektup, mesnevi nazım biçimi özelliklerini taşımaktadır. Mektupta Eflâk voyvodası Mihail‟in 

isyanında Gâzî Giray‟ın Eflâk‟a yaptığı sefer anlatılmaktadır. Mektubun Es-seb‟u‟s-Seyyâr fî 

Ahbâri‟l-Mülûki‟t-Tatar
1020

‟da ve Mekâtîb-i Selâtîn
1021

‟de yer alan iki nüshası tespit edilmiştir. Mek-

tubun Latin alfabesine aktarımı Ertaylan
1022

‟ın ve Abdullahoğlu Hasan Bey
1023

‟in çalışmalarında yer 

almaktadır.  

 

3.4.2. Bora Gâzî Giray Han‟ın Kefevî Hüseyin Efendi‟ye Yazdığı Mektuplar 

3.4.2.1. Bora Gâzî Giray Han‟ın Kefevî Hüseyin Efendi‟ye Yazdığı Birinci Mektup  

144 satırdan oluşan ve mensur biçiminde yazılan bu mektup, 1594 yılında Gâzî Giray tarafından 

Kefevî Hüseyin Efendi‟ye gönderilmiştir. Mektup tür açısından ilâm-name niteliğinde olup özel bir 

mektuptur. Burada Gâzî Giray ayrıntılarıyla Yanık ve Papa kalelerinin fethini anlatmaktadır. Mektu-

bun Mekâtib-i Selâtîn
1024

, Târîh-i Selânikî
1025

 ve Mecmû‟a-i Eş‟âr ve Fevâ‟id
1026

 gibi el yazması eser-

lerde yer alan üç nüshası bulunmaktadır. Metin üzerindeki çalışma, Abdullahoğlu Hasan Bey
1027

 ve 

Mehmet İpşirli
1028

‟nin, mektubu Latin alfabesine aktarmalarından ibarettir. 

 

3.4.2.2. Bora Gâzî Giray Han‟ın Kefevî Hüseyin Efendi‟ye Yazdığı İkinci Mektup 

Gâzî Giray Han‟ın Kefevî Hüseyin Efendi‟ye yazdığı bir başka mektubu 1596 yılı civarında ka-

leme alınmıştır. Mensur olarak yazılan bu mektup toplam üç varaktan ibarettir. Tür açısından ilâm-

nâme niteliğinde yazılan kırk yedi satırlık özel bir mektuptur. Burada Gâzî Giray Han‟ın 1594‟te ka-

tıldığı Tuna boyundaki seferler ve Yanık Kalesi fethi anlatılmaktadır. Mektubun tek nüshası Mekâtîb-i 

Selâtîn
1029

 adlı eserde yer almaktadır. Mektup üzerinde Abdullahoğlu Hasan Bey
1030

‟in çalışması bu-

lunmaktadır. 

 

3.4.3. Bora Gâzî Giray Han‟ın Vaiz Emîr Efendi‟ye Yazdığı Mektup 

Bu mektup Gâzî Giray‟ın Vaiz Emir Efendi‟ye Macaristan seferindeyken gönderilmiştir. 102 sa-

tırdan oluşan bu mektup, mensur olarak yazışmıştır. Macaristan seferinin anlatıldığı mektup, tür açı-

sından ilâm-name niteliğinde olup mahiyet açısından ise özeldir. Mektubun Mecmûa-i Mekâtîb-i 

                                                           
1017 Seyyid Mehmed Rızâ, 1248/1832, v. 50a-51b.  
1018 Hoca Sâdeddin Efendi, v. 3a-7a. 
1019 s. 41-45, 57-61. 
1020 Seyyid Mehmed Rızâ, 1248/1832, v. 51b-52a. 
1021 Hoca Sâdeddin Efendi, v. 11a-12b. 
1022 a.g.e., s. 53-57. 
1023 a.g.m., s. 161-162.  
1024 Hoca Sâdeddin Efendi, v. 23b-28a. 
1025 Selânikî Mustafa Efendi, v. 221b-224b (Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Esad Efendi Koleksiyonu, yer no. 

2259). 
1026 v. 38a-39b. 
1027 a.g.m., s. 162-166. 
1028 Selânikî Mustafa Efendi, 1999, s. 399-404. 
1029 Hoca Sâdeddin Efendi, v. 78b-79b. 
1030 a.g.m., s. 121-122. 
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Mülûk
1031

 ve Münşeât ve Mükâtabât-ı Sultaniye
1032

 adlı el yazması eserlerde yer alan iki nüshası bu-

lunmaktadır. Mektup üzerinde Abdullahoğlu Hasan Bey
1033

 çalışmıştır.  

 

3.4.4. Bora Gâzî Giray Han‟ın Sultan III. Mehmed‟e Yazdığı Mektuplar 

3.4.4.1. Gâzî Giray Han‟ın Sultan III. Mehmed‟e Yazdığı Birinci Mektup  

Mektup 1598 yılında manzum olarak Sultan III. Mehmed‟e yazılmıştır. 9 beyitten oluşan bu 

mektup, hicvî mahiyette olup gazel nazım biçiminin özelliklerini taşımaktadır. Gâzî Giray bu manzu-

mede Sombor kalesinde kışladığı sırada, devlet ve millet işlerinden fazla kendi menfaatlerini düşünen 

devlet adamlarına sitem dolu bir dille seslenmektedir. Burada İslâm memleketlerinin kâfir eline geçti-

ğinden, halk savaş meydanlarında canını verirken vezirlerin İstanbul‟da rüşvet aldıklarından ve içki 

meclislerinde safa sürdüklerinden acı bir dille bahsedilmektedir. Bu mektubun Gülbün-i 

Hânân
1034

‟da, Es-seb‟s-Seyyâr fî Ahbârı‟l-Mülûki‟t-Tatar
1035

‟da, Târîh-i Selânikî
1036

‟de ve Mecmû‟a-i 

Eş‟âr ve Fevâ‟id‟de
1037

 olmak üzere toplam dört nüshası bulunmaktadır. Mektup üzerinde Ertay-

lan
1038

‟ın, İpşirli
1039

‟nin ve Abdullahoğlu
1040

‟nun çalışmaları mevcuttur.  

 

3.4.4.2. Bora Gâzî Giray Han‟ın Sultan III. Mehmed‟e Yazdığı İkinci Mektup  

Gâzî Giray‟ın Sultan III. Mehmed‟e yazdığı bir başka mektubu da manzum biçimlidir. Bu mek-

tup, 1598 yılında Gâzî Giray Han‟ın Erdel seferi dolayısıyla padişaha yazılmıştır. Mektup, gazel na-

zım biçiminin özelliklerini taşımakta ve 5 beyitten oluşmaktadır. Gâzî Giray, Erdel seferine katıldığı 

sırada, bazı hilekâr devlet adamlarının padişahı kendisi aleyhinde kandırmaları üzerine bu manzum 

mektubu yazmış ve burada mücahitliğinden bahsetmiştir. Bu mektubun Târîh-i Selânikî
1041

, Gülbün-i 

Hânân
1042

 ve E‟s-seb‟u‟s-Seyyâr fî Ahbâri‟l-Mülûki‟t-Tatar
1043

 adlı eserlerde yer alan tolam üç nüsha-

sı bulunmaktadır. Ertaylan
1044

 ve İpşirli
1045

 çalışmalarında bu mektuba yer vermişlerdir.  

 

3.5. Yarlıklar 

Gâzî Giray‟ın külliyatı içerisinde Hıristiyan devletlerin hükümdarlarına yazdığı resmî mahiyette 

yarlıklar da bulunmaktadır. Tarafımızdan Gâzî Giray‟ın Rus prensi Boris Godunov‟a (1551-1605) ve 

Leh kralı Zygmunt III. Vasa (1587-1632)‟ya yazmış olduğu iki diplomatik yarlığının bulunduğu tespit 

edilmiştir.  

 

3.5.1. Bora Gâzî Giray Han‟ın Boris Godunov‟a Yazdığı Yarlık  

Yarlık, Eylül 1590‟da Rus prensi Boris Godunov‟a (1551-1605) yazılmıştır. Mensur olan bu yar-

lık toplam 14 satırdan oluşmaktadır. Gâzî Giray Han tür açısından diplomatik olan bu yarlıkta, Boris 

Godunov‟a, tabi olduğu ve zamanında ödemediği yıllık vergiyi Kırım Hanlığı tarafından Moskova‟ya 

gönderilen elçilere vermesini emretmektedir. Bu belgenin orijinal metni Rusya Dışişleri Bakanlığı Ar-

                                                           
1031 v. 84b-86b (Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Reisülküttab Koleksiyonu, yer no. 895). 
1032 v.16b-21a (Koyunlu Kütüphanesi, yer no. 13435).  
1033 a.g.m., s. 250-252. 
1034 Hâlim Giray, 1870, s. 34. 
1035 Seyyid Mehmed Rızâ, 1248/1832, v. 48a-48b. 
1036 Selânikî Mustafa Efendi, v. 434b. 
1037 v.187a-188b. 
1038 a.g.e., s. 40-41.  
1039 Selânikî Mustafa Efendi, 1999, s. 803-804.  
1040 a.g.m., s. 159-160. 
1041 Selânikî Mustafa Efendi, v. 408a. 
1042 Hâlim Giray, 1870, s. 33-34.  
1043 Seyyid Mehmed Rızâ, 1248/1832, v. 48a. 
1044 a.g.e., s. 37. 
1045 Selânikî Mustafa Efendi, 1999, s. 752-753. 
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şivi‟nde bulunmaktadır. Çalışmamızda bu yarlığın, Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yar-

lıklar ve Hatlar
1046

 adlı eserde yer alan nüshasından istifade edilmiştir.  

 

3.5.2. Bora Gâzî Giray Han‟ın Zygmunt III. Vasa‟ya Yazdığı Birinci Yarlık 

Yarlık Leh kralına Şubat 1592 tarihinde mensur olarak yazılmıştır. Diplomatik olan ve 71 satır-

dan oluşan bu yarlıkta Gâzî Giray, Leh kralından Kazakların Özü nehrinden çıkarılmasını ve yıllık 

vergilerin zamanında ödenmesini istemektedir. Yarlık metninin orijinali Rusya Dışişleri Bakanlığı ar-

şivindedir. Çalışmamızda kullanılan nüsha Kırım Yurtuna ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıklar ve 

Hatlar
1047

 adlı eserde yer almaktadır. Eser üzerinde Muzaffer Ürekli
1048

 çalışmıştır. Ürekli burada 

Gâzî Giray‟ın kullandığı unvanlar üzerine durmuştur.  

 

3.5.3. Gâzî Giray Han‟ın Zygmunt III. Vasa‟ya Yazdığı İkinci Yarlık 

Bu yarlık, Gâzî Giray‟ın Leh kralı Zygmunt III. Vasa‟ya Şubat 1592 tarihinde yazdığı ikinci yar-

lığıdır. Mensur olan bu yarlık, toplam 107 satırdan oluşmaktadır. Tür açısından diplomatik bir yarlık-

tır. Bu yarlıkta Gâzî Giray Han Leh hükümetinin Kazak saldırılarını durdurmasını, yıllık verginin ek-

siksiz ödenmesini ve Moskova seferi için para verilmesini istemektedir. Yarlığın asıl metni, diğer yar-

lıklarda olduğu gibi Rusya Dışişleri Bakanlığı arşivinde yer almaktadır. Çalışmamızda yarlığın Kırım 

Yurtuna ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıklar ve Hatlar
1049

 adlı eserde yer alan nüshasından fayda-

lanılmıştır. Yarlık üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

 

3.6. Arzlar 

Gâzî Giray‟ın külliyatında Osmanlı padişahlarına yazılan resmî mahiyetteki arzlar da bulunmak-

tadır. Gâzî Giray‟ın ikisi Sultan III. Mehmed‟e ve ikisi I. Ahmed‟e yazılan toplam dört arzı tespit 

edilmiştir.  

 

3.6.1. Bora Gâzî Giray Han‟ın Sultan III. Mehmed‟e Yazdığı Birinci Arz  

Bu arz, 1598 tarihinde Sultan III. Mehmed‟e yazılmıştır. Mensur olarak yazılan arz toplam 40 sa-

tırdan ibarettir. Gâzî Giray burada, Sombor‟da kışladığı sıralarda katlandığı eziyetleri, Osmanlı top-

raklarını düşman saldırısından korumak için gösterdiği çabaları ve yaptığı hizmetleri anlatmaktadır. 

Elimizde arzın Mekâtîb-i Selâtîn
1050

 ve Mecmû‟a-i Eş‟âr ve Fevâ‟id
1051

 adlı eserlerden temin ettiğimiz 

iki nüshası bulunmaktadır. Bu arz üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

 

3.6.2. Bora Gâzî Giray Han‟ın Sultan III. Mehmed‟e Yazdığı İkinci Arz  

Bu arz, Gâzî Giray‟ın Sultan III. Mehmed‟e 1603 civarında yazdığı ikinci arzıdır. Mensur yazı-

lan bu arz toplam 55 satırdan oluşmaktadır. Gâzî Giray Han burada Macaristan seferindeki hizmetle-

rini anlatmaktadır. Arzın tek nüshası Yemişçi Hasan Paşa‟ya Atfedilen Telhis ve Hatt-ı Hümayun Su-

retleri
1052

 adlı eserde bulunmaktadır. Arz üzerine Cengiz. Orhonlu
1053

 çalışmıştır. 

 

3.6.3. Bora Gâzî Giray Han‟ın Sultan I. Ahmed‟e Yazdığı Birinci Arz 

1603 civarında yazılan bu arz toplam 53 satırdan oluşmaktadır. Gâzî Giray burada Slovenya‟ya 

yapılan seferi ve bu sefer esnasında ele geçirilen kaleleri, kasabaları ve ganimetleri anlatmaktadır. Ar-

                                                           
1046 Velyaminov-Zernov-Molla Hüseyin Feyizhanoğlu, 1864, s. 8-9. 
1047 Velyaminov-Zernov-Molla Hüseyin Feyizhanoğlu, 1864, s. 9-12.  
1048 ‚Kırım Hanlarının Mektuplarında Kullandıkları Unvanlar‛, Tarih Boyunca Paleofrafya ve Diplomatik Semineri, İstanbul, 30 

Nisan-2 Mayıs 1986, s. 147. 
1049 Velyaminov-Zernov-Molla Hüseyin Feyizhanoğlu, 1864, s. 13-18.. 
1050 Hoca Sadedin Efendi, v. 32a-33a. 
1051 v. 24a-24b.  
1052 1605, v. 66a-67a (İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, yer T.Y. no. 3161). 
1053 Osmanlı Tarihine aid Belgeler Telhîsler (1597-1607), İstanbul, 1970, s. 53-54. 
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zın tek nüshası Yemişçi Hasan Paşa‟ya Atfedilen Telhis Mecmuası
1054

‟nda yer almaktadır. Arz üzerin-

de Orhonlu‟
1055

nun çalışması mevcuttur.  

 

3.6.4. Bora Gâzî Giray Han‟ın Sultan I. Ahmed‟e Yazdığı İkinci Arz  

Gâzî Giray‟ın Sultan I. Ahmed‟e yazdığı bir başka arzı, 5 Ağustos 1604 tarihlidir. Mehmet Paşa 

tarafından telhis edilen arz, toplam 46 satırdan oluşmaktadır. Burada Gâzî Giray, güvenliği tehlikeye 

düşmüş olan Kırım‟a dönmek için Osmanlı padişahından izin istemektedir. Telhis‟in tek nüshası Ye-

mişçi Hasan Paşa‟ya Atfedilen Telhis Mecmuası
1056

 adlı eserde yer almaktadır. Eser üzerinde Orhon-

lu‟nun
1057

 çalışması mevcuttur. 

 

4. Bora Gâzî Giray Han Eserlerinin Dili 

4.1. Ġmlâ  

Bora Gâzî Giray Han‟ın külliyatı içerisinde yer alan tür ve şekil açısından farklılık gösteren eser-

lerin imlâsında hem Osmanlı Türkçesi yazı dili geleneğine ait özellikler hem de Uygur yazı geleneği-

ne ait özellikler karışık olarak yer almıştır. Bu durum eserlerin çeşidi ve şekline göre değişiklik gös-

termektedir. Bu şekilde manzum mektuplar ve arz metinleri büyük ölçüde Osmanlı Türkçesi yazı ge-

leneğinin imlâ özelliklerini taşırken, yarlık metinleri Uygur imlâ özelliklerini yansıtmaktadır. Man-

zum olarak yazılan eserlerde ise her iki yazı geleneğinin imlâ özellikleri karışık olarak kullanılmıştır. 

Ayrıca yarlıklarda da yer yer Osmanlı Türkçesine ait imlâ özelliklerine de rastlanmaktadır.  

Osmanlı Türkçesinin imlâ özelliklerini yansıtan manzum eserler, mensur mektup ve arzlarda 

Türkçe kökenli kelimelerin imlâsı açısından en önemli nokta, ünlülerin ( ى  ,و ,ا) harfleri ile yazılma-

sıdır. Fakat ünlülerin her zaman bu harflerle yazılmadığını, bazen ünlüler için herhangi bir işaret kul-

lanılmadığını görmekteyiz. Yazı, bu devirde gelenekselleşmiş ve değişmez şekiller kazanmış, hareke-

ler de kullanımdan düşmüş olduğundan söyleyişi tam aksettirmekten uzak kalır. Yarlıkların metinleri-

nin imlâsı için ise karakteristik olan, kelimenin kök ve eklerindeki çoğu ünlülerin gösterilmesi ve bazı 

eklerin kelime tabanından ayrı yazılmasıdır.  

Bora Gâzî Giray külliyatında yer alan eserlerde birçok kelimenin Osmanlı imlâsı ve Uygur 

imlâsının beraber kullanılmasından kaynaklanan birden fazla yazımı ile karşılaşmaktayız. Bazen aynı 

satırın içinde aynı kelimenin değişik şekillerde yazıldığını görüyoruz. Bazı kelimelerin farklı imlâ ile 

yazılmış olmalarını, belgelerin ayrı ayrı müstensih kaleminden çıkmasına da bağlayabiliriz. Bundan 

da anlaşıldığı gibi ele aldığımız eserlerde bir imlâ düzensizliği göze çarpmaktadır. 

 

4.2. Manzum Eserlerinin Dili  

XVI. yüzyıl, Türkçenin Arapça ve Farsça etkisiyle külfetli bir dil hâlini aldığı bir dönemdir. Türk 

edebiyatında Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerin girmesi Türkçenin aruz veznine uydurulamama-

sından kaynaklanmaktadır.
1058

 XVI. yüzyılda, aruz vezni yanında dönemin sanat anlayışı da pek çok 

şairin Türkçe anlatımını olumsuz yönde etkilemiş, tahkiye türü eserler içerisinde özellikle mesnevi şa-

irlerinin sade dille yazmalarının önünde bir engel oluşturmuştur. Gâzî Giray, dönemin Arapça ve 

Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü dil anlayışından farklı olarak, sade dili ve akıcı anlatımıyla dik-

kat çekmektedir. Özellikle mesnevi nazım şekliyle yazılan manzum eserlerinin dili, gazel nazım biçi-

miyle yazılan manzum parçalarından daha sadedir. Aşağıda yer verdiğimiz ve örneklerini arttırabile-

ceğimiz birçok beyit, Gâzî Giray‟ın manzum eserlerinin dilindeki sadeliği ve akıcılığı gösteren örnek-

lerdir: 

                                                           
1054 Yemişçi Hasan Paşa’ya Atfedilen Telhis Mecmuası, 1011 Rebiü’l-ahir/ Ekim 1602, v. 80a-81b (Topkapı Sarayı, Revan Köşkü 

Kitaplığı, yer no. 1303). 
1055 a.g.e, s. 58-60.  
1056 1602, v. 24a-26a. 
1057 a.g.e., s. 92-94.  
1058 Timurtaş, Faruk Kadri. Tarih İçinde Türk Edebiyatı, İstanbul, 1985, s. 85. 
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 Mavi yavluķ baġlaġan alnıġa ol al ķılġacı 

 Kök bulutdan çıķdı śandım caŋı ineŋ bir ucı (Seyyid Mehmed Rızâ, v. 50a) 

 

 Camanlıķ caħşılıķ keyfiyetin fehm iylegen Ǿārif 

 Camanlıķ cerine caħşılıķ itmezse caman iyley (Seyyid Mehmed Rızâ, v. 50a) 

 

 Ŧutup her yanumı ķolum budaġum  

 Çemen üzre ŧurup her dem ayaġum (Ertaylan, 46) 

 

 Alsa her birini eger bir er 

 Her birine birer ķılur deger (Hoca Sâdeddin Efendi, v. 3b) 

 

 Şimdi niçe geçilsün ol śudan 

 Fitne bįdār oldı her śudan (Hoca Sâdeddin Efendi, v. 4a)  

 

Buna rağmen, Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yazılan beyitlere de rastlanmaktadır. Bura-

da Arapça ve Farsçanın etkisi, dönemine göre doğal karşılanabilecek sınırlar içerisindedir: 

 LaǾluŋ üzre bāde ħaŧŧuŋ şekli ey ārām-ı cān 

 Sebze Ǿaķsidür ki düşmüş āb-ı ĥayvān üstine (Ertaylan, 87) 

 

 Nice kim cehd ķıldum olmadı bir źerrece çāre 

 Dehānuŋ noķŧası kim noķŧa-i sırr-ı ĥaķāyıķdur (Ertaylan, 87) 

 

Gâzî Giray manzum eserlerini hem Kıpçak Türkçesiyle hem de Osmanlı Türkçesiyle, karışık ola-

rak yazmıştır. Lirik gazellerinin bazıları ve Gül ü Bülbül mesnevisi Kıpçak Türkçesinin özelliklerini 

yoğun olarak taşımaktadır: 

 Keldi nev-rūz oldı ammā eski dilde ġam henūz 

 Sünbülüŋ sevdāsıdın köŋlümde pįç ü ħam henūz 

 

 Bülbül-i şūrįdeler güllerge ĥālin Ǿarż ider 

 Tapmadım derd-i dilim ayturġa min hem-dem henūz 

 

 Śaķlarım cān dik nihān nā-mihri-bānım Ǿışķını 

 Bilmeyin ketdi yanımdın Ǿaķl nā-maĥrem henūz 

 

 Yapķan idük zāhidā meydin śafālar bir müdām 

 Daħı peydā olmadın ħumħāne-yi Ǿālem henūz 

 

 Ķalġan idük Ǿışķ-ı kūyı içre bir mesken tutup 

 Cennet-i Ǿalāǿya anda kirmedin ādem henūz 

 

 Hicr tįġı zaħmıdın cānım çıķar ĥāletde min 

 Ĥoķķa-i laǾliŋdin ammā yetmedi merhem henūz (Ertaylan, 85) 

 

Bu şiirlerde Lutfi-i Çağatayî, Ali Şir Nevâî, Hayâlî-i Çağatayî gibi Çağatay edebiyatı şairlerinin 

etkisi hissedilmektedir. Bu onun Doğu sahası Türk edebî çevresine olan alakasını da gösterir. Bununla 

ilgili olarak, bir gazelinde şiir yazmadaki güvenini ifade eden Gâzî Giray, Nevāį tarzı şiǾrimdür 

Hayālį tik beyānımdur ifadeleriyle bu fikri desteklemektedir: 

 Bilürler ķuvvet-i tabǾım ne hācet şerhin etmeklik 

 Nevāį tarzı şiǾrimdür Hayālį tik beyānımdur  
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Gâzî Giray‟ın Osmanlı Türkçesiyle yazdığı eserleri ise Bâkî, Hayâlî, Fuzûlî gibi Divan şairleri-

nin tesirinde ve aynı üslûpla yazılmıştır. Gâzî Giray Osmanlı Türkçesiyle, Kıpçak Türkçesi kadar ko-

laylıkla söyleyip yazabiliyordu. Fuzûlî‟yi ve diğer Batı Türk edebî çevresinin doğu sahası şairlerini 

okuyup incelemiş olduğu için şiirlerinde Fuzulî dilinin özellikleri de bulunmaktadır: 

 Raĥm ķıl hicrān ġamındın köz yaşı ķan olmışa 

 Çeşmi giryān baġrı biryān köŋli vįrān olmışa 

 

 Śanma kim ħār-ı taǾalluķ dāmenine el urıp 

 Deşt-i ĥayret içre Mecnūn kibi Ǿuryān olmışa  

 

 Pes ki ħaclet çekdi gül gül-şende körgeç Ǿārıżuŋ 

 Ħār ü ħas baĥŝ iylesunmi māh-ı tābān olmışa 

 

 Ey köŋül nitsün saÆa cevr ü cefāyı rūzigār  

 Nāvek-i ġamdın derūnı ŧolu peykān olmışa 

 

 VaǾde ķıldı yār el-ĥaķ dūn Ġazāyį ķatline 

 Bu teġāfül ķılmadan beŋzer peşįmān olmışa (Ertaylan, 85)  

 

Gâzî Giray‟ın, şiirlerinin büyük bir kısmında hem Osmanlı hem de Kıpçak Türkçesini kullandı-

ğını görmekteyiz. İncelenen gazellerin çoğunda her iki lehçe unsurlarının da karışık olarak kullanıldı-

ğı tespit edilmiştir. Hatta, eserlerine Batı Türkçesinin doğu sahasına has dil bilgisi unsurlarının da ka-

rıştığını görüyoruz. Bu durum, esas itibariyle Gâzi Giray Han‟ı Batı Türk edebî çevresine de dâhil 

eder. Manzum eserlerinde karışık bir dil kullanması, eserlerine, Kıpçak Türkçesinden Oğuz Türkçesi-

ne geçiş devri eseri olma özelliği katmakla birlikte, Gâzî Giray‟ın dilindeki zenginlik ve çeşitlilik sa-

natçı ruhundaki ortak Türkçe zevkini yansıtmakta, onu ortak Klasik Türk Edebî Geleneğinin en önem-

li temsilcilerinden biri kılmaktadır. 

 

4.3. Mensur Eserlerinin Dili 

Bora Gâzî Giray Han‟ın külliyatının mensur kısmında diplomatik yazışma belgeleri olan yarlık-

lar, arzlar ve özel mektuplar bulunmaktadır. Gâzî Giray Kırım hanı sıfatıyla Lehistan, Rusya ve Os-

manlı devlet adamlarına yazdığı bu belgelerin dili gönderilen muhataba göre farlılık göstermektedir.  

Osmanlı padişahları ve devlet adamlarına gönederilen özel mektuplar ve arzlarda kullanılan dil 

ve üslûp Osmanlı resmî ve özel yazışmanın usulüne uygundur. Bu metinlerde dönemin Osmanlı dev-

let adamları, alim ve ediplerin kullandıkları Arapça ve Farsça kelimelerin ve gramer kurallarının çok-

ça yer aldığı uzun tamlamalarla örülü, süslü ve sanatlı ifadelerle yüklü bir dil kullanılmıştır. Mektup 

ve arzların metinlerde kullanılan Türkçe kelime sayısı oldukça azdır. Türkçe kelimeler daha çok fiil-

lerde, edatlarda ve bazı eklerde görülmektedir. Bu metinlerde geçen kelimeler Arapça ve Farsça gra-

mer ve anlam kurallarına vakıf kimsenin anlayabileceği, günlük konuşma dilinde geçmeyen yabancı 

kelimelerden oluşmaktadır.  

Arzlarda daha resmî bir dil kullanılırlen mektuplar özel anlamda yazıldığı için daha edebî bir üs-

lup kullanılmıştır. Bu nedenle mektuplarda Gâzî Giray Han, anlatım sırasında ifadeyi kuvvetlendir-

mek için Arapça, Farsça ve Türkçe mısra, kıta ve beyit gibi manzum parçaları uygun düşen ara yer-

lerde sık sık vermektedir. Mensur yazılan özel mektupların üçünde manzum parçalara yer verilmiştir. 

Gâzî Giray aynı dönemin münşîleri gibi, en çok Farsça beyit ve mısralara itibar etmiştir. Böylece, o 

dönemde zengin bir dili ve kullanım alanı olan Farsçayı ne kadar bildiğini de göstermektedir. Ayrıca 

dinî ilimlere vakıf olan Gâzî Giray Han, anlatımı güzelleştirmek için ve manayı pekiştirmek amacıyla 

çeşitli ayet ve hadislerden yararlanmıştır. Yazar muhtevaya uygun düşen ayet ve hadisleri yazarak an-

lamı zenginleştirmeye çalışmıştır. 
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Kırım Hanlığı‟nın diplomasi yazışmalarının en önemnli belgeleri olan yarlıklar, bir yandan Os-

manlı uygulamaları, bir yandan Altın Ordu etkisi altında gelişmesini sürdürmüştür. Bu şekilde Gâzî 

Giray Han‟ın Leh kralına ve Rus presine yazdığı yarlıklar, XVI. yüzyıl sonuna kadar Kırım hanları-

nın, diplomaside Altın Ordu‟nun resmî yazışma geleneğini devam ettirdiklerine tanıklık ettiği kadar, 

Kıpçak Türkçesinin Kırım Türk Hanlık Devleti‟nin uluslararası haberleşmesinde, devlet dili seviyesi-

ne çıkabildiğine de tanıklık etmektedirler.
1059

 Arapça ve Farsça kelimelerin azlığı ve ara sıra Osmanlı 

Türk resmî yazışma geleneğine ait şekillerin kullanılması, bu yarlıkların özelliklerindendir.  

 

5. SONUÇ 

XVI. yüzyılın sonunda Kırım Hanlığı tahtında hükm süren Gâzî Giray Han güçlü yöneticilik ka-

bilyeti sayesinde önceki dönemde sarsılan hanlığın iç ve dış siyasitindeki durumunu kısa zaman içinde 

sağlamlaştırmaya başaran Kırım hanlarının en önemlisidir. Rusya, İran ve Avusturya-Macaristan cep-

helerinde savaşlara katılarak korkusuz asker ve savaş taktiğini bilen başarılı bir komutan olarak ken-

dini gösteren Gâzî Giray Han, Kırım, Osmanlı yönetim çevrelerinde saygıyla karşılanmış ve komşu 

Hırıistiyan devletlerinin hükümdarları tarafından saygı ve korkuyla kendisinden söz edilmeyi de ba-

şarmıştır.  

Gazi Giray hayatında devlet yönetimi ve savaş meydanlarında gösterdiği üstün kabiliyeti yanında 

sanatta ve edebiyatta da kendisinden üstün vasıflarla bahsettirmeyi başaran önemli bir ediptir. Divan 

edebiyatının manzum ve mensur edebî kalıplarına uygun olarak pek çok türde ve konuda eser meyda-

na getirmiştir. Onun eserleri arasında klâsik divan şiiri tarzında yazılan lirik gazelleri, hikâye tarzın-

daki eğitici mesnevileri, kahramanlık öykülerini dile getiren epik şiirleri, mizah ve hiciv özelliği taşı-

yan satirik şiirleri, dönemin önemli devlet adamlarına göndermiş olduğu nazım ve nesir mektupları, 

yarlıklar ve arzlar yer almaktadır. Gâzî Giray Han‟ın eserleri tür ve içerik bakımından çeşitlilik gös-

terdikleri gibi, dil özellikleri açısından da farklılık göstermektedir. Meselâ Rus prenslerine ve Leh 

krallarına yazılan yarlıklar Kıpçak Türkçesinin bütün özelliklerini gösterirken, Osmanlı devlet adam-

larına gönderdiği mensur mektuplar ve Osmanlı padişahlarına gönderdiği arzlar o dönemin Osmanlı 

Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır. Gazeller, mesneviler ve manzum mektuplar ise karışık bir 

dille yazılmıştır. Divan edebiyatının farklı nazım şekilleriyle manzumeler yazabilmesi, mensur eserler 

içinde, anlamı kuvvetlendirmek amacıyla değişik manzum parçalara yer vermesi ve yaşadığı olayları 

manzum bir şekilde aktarması Gâzî Giray‟ın şairlik ve yazarlık konusundaki üstün becerisini ortaya 

koymaktadır.  
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ÇAĞATAY TÜRKÇESĠNDE GÜLME ÇEġĠTLERĠNĠ  

KARġILAYAN FĠĠLLER 
Sevda Kaman

1060
 

 

Antik çağdan günümüze felsefik, psikolojik, sosyolojik yaklaşımlarla insanın neye, niçin güldü-

ğü sorgulanmış; insanın konuşmayı bilmeden önce mi yoksa dili geliştirdiğinde mi gülebildiği soru-

suna cevap aranmıştır. Günümüz koşullarında gülmenin fizyolojik, anatomik, genetik, biyolojik, eto-

lojik boyutları, gülmenin içgüdüsel davranışlarla bağlantısı ve gülmenin üretimi teknolojik gelişmele-

rin desteklediği deneylerle özellikle beynin mekanizmaları üzerinde durularak tespit edilmeye çalışıl-

maktadır. Buna rağmen fizyolojik olduğu kadar duygusal bir davranış olduğu için gülmenin özü tam 

olarak aydınlatılamamıştır.  

 Tüm çalışmalar gülmenin işlevlerinin, nedenselliğinin ve çeşitlerinin ilk zamanlardan günümüze 

yeni boyutlar kazanarak şekillendiğini, toplumdan topluma farklılıklar gösterdiğini göstermiştir. Nite-

kim sosyokültürel unsurlar, inançlar, toplumsal yapı insanın her gün gerçekleştirdiği bu davranışı algı-

layışını etkilemiştir. Bu algı deyimlerde, atasözlerinde ve gülme hâllerini karşılayan sözcüklerin ta-

nımlanmasında belirgin bir şekilde ortaya konmuştur.  

Dilin tanığı olan sözlüklerde gülmeyi tüm yönleriyle ele alan genel bir tanımdan ziyade gülme 

hâllerinin farklı özellikleri üzerinde durulmuştur çünkü gülmenin çok boyutluluğu ve gülmenin öznesi 

olan insanın karmaşık yapısı kesin bir tanımın yapılmasını mümkün kılmamaktadır. Nitekim tarihi 

sözlüklere ve metinlere bakıldığında gülmek sözcüğünün tanımlarının gülmenin her hâlini karşılama-

dığı; gülmenin nedeninin, düzeyinin, şeklinin, zamanının ve zemininin, gerçeklik ve şuur algısının bu 

davranış biçiminin tanımlanmasında etkili olduğu; gülme çeşitlerinin farklı sözcüklerle ifade edildiği 

görülmüştür.  

Çalışmada Çağatay Türkçesi sözlüklerinde ve tarihi kaynaklarında gülme çeşitleri ile ilgili fiiller 

derlenmiş; bu sözcüklere gösterilen Çağatayca tanıklara yer verilmiştir. Amaç, gülme hâllerinin söz 

konusu eserlerde kaç farklı sözcükle karşılandığının, nasıl tanımlandığının, tanımlanmasında izlenen 

yolların gülme kuramları doğrultusunda ortaya konulmasıdır. 

 

Giriş 

“Gülerken öğreneceksiniz 

Kalbim başka sebep seçemez 

Sizi bitirip yiyen yası gördükten sonra,  

Gülmek gözyaşlarından iy idir 

Bu yüzdendir ki gülmek insanın özüdür.” 

Gargantua, Rabelais 

 

Aristo’nun ve Rabelais’in “insanın özüdür” dediği gülmek sözcüğüne Türkçe Sözlük’te
1061

 (TS) 

üç farklı anlam verilmiştir: “1. İnsanın hoşuna ya da tuhafına giden olaylar karşısında genellikle sesli 

biçimde duygusunu açığa çıkarmak. 2. Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçir-

mek. 3.(-e) Biriyle alay etmek.” Sözlükte gülmenin birinci anlamı için verilen tanımda gülmenin ne-

denselliği ve gülmeye eşlik eden fizyolojik durum üzerinde durulmuştur. İkinci tanımda gül-
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mek/neşe/haz arasındaki bağdan hareketle gülmek mutlu olmak ile özdeş sayılmıştır. Üçüncü tanımda 

ise sözcük gülmenin tanıklık ettiği eğilimlerden biri olan “alay” ile açıklanmıştır.  

Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te
1062

 (MBTS) sözcüğe karşılık “1. (Bir kimse bir şeyi tuhaf bul-

duğu veya bir şeye sevindiği zaman) Kesik kesik sesler çıkarmak suretiyle duygusunu, sevinç veya 

hayretini açığa vurmak. 2. Ses çıkarmadan hafifçe gülümsemek, tebessüm etmek. 3. (-e) (Biriyle, bir 

şeyle) Alay etmek, eğlenmek. 4. (Bir şey birine) İyi yüz göstermek, (onu) iyi şeylerle karşılaştırmak. 

5. mec. Mutlu bir zaman geçirmek, mesut olmak. 6. mec. Görende neşeli etki bırakacak bir görünüşü 

olmak.” anlamları verilmiştir. Bu sözlükte de gülmenin birinci anlamı için verilen tanımda gülmenin 

nedenselliği ve gülmeye eşlik eden durum; ikinci tanımda gülme çeşitlerinden biri olan “tebessüm” 

üzerinde durulmuştur. Üçüncü tanımda ise TS’de olduğu gibi sözcük “alay etmek, eğlenmek” ile açık-

lanmıştır. MBTS’de sözcüğe karşılık iki mecaz anlam verilmiş, ilkinde gülmek mutlu olmakla bir tu-

tulurken ikincisinde gülmenin üretimindeki görünüşün etkisi vurgulanmıştır.  

Eric Smadja gülmeyi mutluluk ve hazzın fakat aynı zamanda saldırganlık ve sıkıntı gibi başka 

duygusal mesajların da iletildiği sözsüz bir iletişim şekli olarak tanımlamış; gülmenin oluşumunda rol 

oynayan faktörleri iki kategoride ele almıştır: “1. Dış etkenler veya komiğe indirgenebilen ve antropo-

lojik (aynı zamanda psikanalitik) bir çalışma tarafından ortaya konan tetikleyici uyaranlar, 2. Gülme-

nin ruhsal ve serebral oluşumuna olduğu kadar motor olarak gerçekleşmesine de (yüz, solunum, ses 

düzeyinde) öncülük eden iç faktörler.”
1063

 Yukarıda bahsi geçen sözlüklerdeki tanımlarda Eric 

Smadja’nın sıraladığı iç ve dış faktörlere yüzeysel olarak değinilmiş, gülme hâllerini kapsayan ifade-

lere yer verilmemiştir.  

Gülme çeşitlerini temellendirmek için Antik çağdan günümüze kadar ortaya atılmış klasik gülme 

kuramlarını aktarmak yerinde olacaktır. Felsefi yaklaşımlara göre klasik gülme kuramları dört başlık 

altında toplanmaktadır:
1064

 Klasik gülme kuramlarından birincisi “üstünlük hissi ve gülünen nesnenin 

değersizleşmesi kuramı (ahlâkî kuram ya da kötümser kuram)”dır. Platon, Aristo, Çiçero, Quintilien, 

Descartes, Bain, Bergson tarafından desteklenenen, Hobbes’in öncülük ettiği üstünlük kuramına göre 

“gülmek” gülünenin aşağılanması, gülenin ise hükümranlığını onaylaması anlamına gelmektedir. 

İkinci kuram “zihinsel kuram (karşıtlık ve uyuşmazlık kuramı)"dır. Temel olarak Kant ve Schopenha-

uer tarafından, akabinde kısmen Hobbes, Spencer, Bain tarafından desteklenen bu kurama göre insan, 

bir kişinin, nesnenin, durumun, tuhaflığın, veya çelişkinin eş zamanlı iki temsili arasında anlık, soyut 

veya somut bir uyuşmazlık olduğunda ortaya çıkan ani ve beklenmedik algıyı takiben güler. Üçüncü 

kuram “psikofizyolojik kuram veya Spencer’ın boşalım kuramı”dır. Rahatlama kuramı diye de bilinen 

bu kurama göre yoğun ruhsal durumdan daha az yoğun olan bir başkasına aniden geçilmesinin, diğer 

bir deyişle ani ve düşey bir terslik yaratan olayın ya da durumun ardından gülme meydana gelmekte-

dir ve bu durum mimiksel-solunumsal gülme eylemi ile atılan ruhsal alandaki sıkışmanın “enerji taş-

ması”na yol açmaktadır. Dördüncü kuram ise “Bergson kuramı (sosyal kuram)”dır. Bergson gülmenin 

bir yankıya ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden gülmenin gerçek ya da düşsel öbür gülenlerle bir anlaşma-

yı, neredeyse bir suç ortaklığı art düşüncesini içinde taşıdığını bu sebeple gülmeyi anlamak için onu 

doğal ortamına yani topluma yerleştirmek gerektiğini ileri sürmüştür.
1065

 Rıdvan Şentürk gülme ile il-

gili kuramlarda genellikle gülmenin özünün “zıtlık, uyumsuzluk, sapma, aykırılık, üstünlük duygusu, 

sınırların tecrübe edilmesi, mekaniklik ve hayatiyet, zorunluluk ve özgürlük, ideal ve gerçeklik” gibi 

kavramlarla açıklanmaya çalışıldığını; Homer’den Mikhail Bakhtin’e kadar uzanan çizgide gülme ve 

komiğin ne olduğu sorusuna ağırlıklı olarak felsefik, sosyolojik, psikolojik açıdan yaklaşan görüşlerin 

her birinin konunun belirli yönlerini vurguladıklarını, kesin bir tanımlama yapabilmeye muktedir 

olamadıklarının anlaşıldığını ileri sürmüştür.
1066

  

                                                           
1062 Ayverdi İlhan, Topaloğlu Ahmet, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2005, s. 444. 
1063 Eric Smadja, Gülmek, (çev. Sırma Naz Arım), Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2013, s. 62. 
1064 Klasik gülme kuramları Eric Smadja’nın Gülmek adlı eserindeki 39-40. sayfalar özetlenerek verilmiştir. 
1065 Henri Bergson, Gülme, Komiğin Anlamı Üstüne Deneme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2006, s. 12.  
1066 Rıdvan Şentürk, Gülme Teorileri, Rasyo Yayınları, İstanbul 2010, s. 123. 
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Morreall’in “Gülmenin esnemek ya da öksürmek gibi yalnızca fizyolojik bakımdan açıklanacak 

bir davranış olmadığı da açıktır. Gülme her nasılsa duygularla bağlantılıdır.”
1067

 sözleriyle ifade ettiği 

gibi gülmenin çok boyutluluğu, duygularla olan güçlü bağı ve gülmenin öznesi olan insanın karmaşık 

yapısı kesin bir tanımın yapılmasını mümkün kılmamaktadır. Nitekim gülmenin ne, nasıl ve niçin ol-

duğu, nerede ve hangi koşullarda gerçekleştiği, işlevleri üzerine felsefik, psikolojik, biyolojik, sosyo-

kültürel yaklaşımlar gülme hâllerinin çeşitliliğini ve çok anlamlılığını ortaya koymuştur. Bu da H. 

Bergson’un “gülüncün ortaya çıkış biçimlerinin ve gülme unsurlarının tek formüle indirgenemeyece-

ği”
1068

 düşüncesini haklı çıkarmaktadır. Bu düzlemde Çağatay Türkçesi ile yazılmış tarihi metinlere 

bakıldığında gülmek sözcüğüne karşılık verilen tanımların gülmenin her hâlini karşılamadığı, “gül-

mekten bayılmak, kahkaha ile (yüksek sesle) gülmek, dişlerini gösterircesine gülmek (sırıtmak), alay-

cı gülmek, tebessüm etmek, abes yere gülmek, bıyık altından gülmek, tatlı tatlı gülmek, acı acı gül-

mek, içten gelerek gülmek, için için gülmek, kıkırdamak” gibi gülme çeşitlerinin, gülmenin farklı ne-

denlerle ortaya çıkan hâllerinin farklı sözcüklerle ifade edildiği görülmüştür.  

 

1. Amaç ve Yöntem  

Çalışmada Çağatay Türkçesi ile yazılmış eserlerde ve sözlüklerde gülme çeşitlerini karşılayan fi-

iller üzerinde durulmuştur. Amaç, gülme çeşitlerinin Çağatay Türkçesinde kaç farklı fiille karşılandı-

ğının, nasıl tanımlandığının, tanımlanmasında izlenen yolların gülme kuramları doğrultusunda ortaya 

konulmasıdır. 

Çalışma için taranan Çağatay Türkçesi söz varlığına dair sözlükler Abuşka Lugati (AL), Behçetü’l-

lugat (BL), Cagataische Sprach Studien (CSS), Çağatay Türkçesi Sözlüğü (ÇTS) Dıctıonnaıre Turk-

Orıental (DTO), Hulasa-i Abbasî (HA), Kitāb-ı Zebân-ı Türki (Kélür-nâme) (KZT), Lugat-i Çağatay ve 

Türkî-i Osmânî (LÇTO), ), Luġat-ı Etrākiyye (LE), Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy (OSTN), Senglah 

(Seng.)’dır. Çalışmada taranan Çağatay Türkçesinin üç döneminin de dil özelliklerini yansıttığı düşünü-

len Çağatay Türkçesi ile yazılmış eserler ise şunlardır: Bâburnâme (Bab.), Bâbür Dîvânı (BD), 

Bedāyi’u’l-Vasat (BV), Muhammed Bin Ahmedü’z-Zāhid’e Ait Çağatayca Bir Fıkıh Kitabı (ÇFK), 

Fevāyidü’l-Kiber (FK), Firdevsü’l-İkbâl (Fİ), Gül ü Nevrūz (GN), Gülistān Tercümesi (GT), Hoca Na-

zar Hüveyda Divanı (HNHD), Hüseyin Baykara Divānı (HBD), Leyli vü Mecnūn (LM), Lütfî Divanı 

(LD), Mahbûbü’l-Kulûb (MK), Muhakemetül-Lugateyn (ML), Münşeāt (MÜN), Nevādirü’n-Nihāye 

(NH), Sedd-i İskenderī (Sİ), Şecere-i Terākime (ŞT), Şibān Han Dįvānı (ŞHD), Tārīh-i Enbiyā ve Hü-

kemā (TEH), Tārīh-i Mülūk-ı Acem (TMA), Tüş Tabirnamesi (TT), Yusuf Emirī Deh-nāme (YED),  

Çalışmada Çağatay Türkçesinde gülme çeşitlerini karşılayan fiillerin kaynaklarda geçen anlamla-

rı aktarılmış; ardından bu sözcüklerin geçtiği eser adları ve eserlerden tanıklı örnekler verilmiştir. Ça-

lışma için taranan metinlerden örnek verilirken metinlerdeki imlâ korunmuştur. Tespit edilen fiillerin 

kökeni, tarihi ve çağdaş lehçelerdeki, ağızlardaki şekilleri verilmiştir. Sonuç bölümünde ise söz konu-

su fiiller klasik gülme kuramlarına göre değerlendirilmiştir. 

 

2. Çağatay Türkçesinde Gülme Çeşitlerini Karşılayan Fiiller 

“Yiga bir, külke her hil (Ağlamak bir çeşit, gülmek her çeşit)”  

Uygur atasözü 

 

2.1. Tek sözcükten oluşan fiiller 

aġna-: 

Sözcük LÇTO’da
1069

 “külmekten bayılmaķ, telebbuŧ etmek, debelenmek, kendinden keçmek, 

gīlīden.” olarak tanımlanmış, Nevâyî’nin bir beyti sözcüğün “yuvarlanmak” anlamına tanık olarak 

gösterilmiştir: “Òārā tibide yatġuŋ yoķ sūd eger yüz yıl/Kök atlası üstide cismiŋni yatıp aġnat”. Şeyh 

                                                           
1067 John Morreall, Gülmeyi Ciddiye Almak, (çev. Kubilay Aysevener-Şenay Soyer), İris Yayınları, İstanbul 1997, s. 6. 
1068 Henri Bergson, Gülme, (çev. Devrim Çetinkasap), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2011, s. 29. 
1069 Şeyh Süleyman Efendi, Lugat-i Çağatay ve Türkî-i Osmânî, Mihran Matbaası, İstanbul 1882, s. 16. 
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Süleyman Efendi bu örneği verirken eserin adını belirtmemiştir ancak örnek beyit Ali Şîr Nevâyî’nin 

Nevādirü’ş-Şebāb (NŞ) adlı eserinin 75. gazelinden alınmıştır. Bu tanımda gülmenin düzeyi, gülen ki-

şideki gerçeklik ile şuur algısındaki değişim üzerinde durulmuştur. FK’de
1070

 sözcük “kendinden 

geçmek, gülmekten bayılmak, debelenmek” anlamında kullanılmıştır: “Her dem iy köz yaşı yüz kör-

mey mini fāş iyleme/ Devletimdin aġnadıŋ yıllar çu altun üstine (FK 685/12)”. 

BL’de
1071

 de aġun- ve avun- fiillerine “kendini kaybetmek, çok gülmek (nagy nevetéstöl magn 

kivül lenni, nem birni magával) (BL 32, 35)” anlamları verilmiştir. Bu tanımda gülmenin derecesi be-

lirtilmiş; “kendini kaybetmek” ifadesinde ise gülen kişideki gerçeklik ile şuur algısındaki değişim 

üzerinde durulmuştur. LE’de
1072

 aġun- fiiline “gülmekten bayılmak, katılmak (208)”; avun- fiiline 

“avunmak, teselli bulmak; mutlu olmak, sevinmek; eğlenmek (248)” anlamları verilmiştir. AL’de yer 

almayan sözcük Senglah’ta
1073

 “43r. aġna-/43v.8. aġnaş-, 9. aġnat-” şeklinde geçmiş; Seng.’a dayanı-

larak hazırlanan HA’da
1074

 “toprakta yuvarlanmak” şeklinde açıklanan sözcüğün ağnaş-, ağnat- gibi 

türevlerine de yer verilmiştir. Bununla birlikte aynı sözlükte aġun- fiiline karşılık “kendinden geçerek 

gülmek” anlamı verilmiştir. Buradaki tanımlamada da gülenin gerçeklik ile şuur algısındaki değişimi 

“kendinden geçme” ifadesiyle verilmiştir. Bu eserler dışında Çağatay Türkçesi ile yazılmış birçok 

eserde sözcüğe karşılık genellikle “yuvarlanmak, debelenmek” anlamları verilmiştir. Örneğin Pavet 

De Courteille DTO’da
1075

 aġna- fiiline karşılık “yuvarlanmak, büzülüp yatmak (se rouler, se vautrer)” 

anlamlarını vermiş, sözcüğün gülmekle ilişkisine değinmemiştir. Lutfi’nin Gül ü Nevruz’u Gramer 

İndeksi’nde (GN)
1076 Bayram Orak sözcüğün 27/10’da (aġnadı) “yuvarlanmak, debelenmek” anlamla-

rında kullanıldığını aktarmıştır. LE’de
1077

 sözcük için “ağınmak, yatıp yuvarlanmak (92, 131, 187, 

287, 504)” anlamları verilmiş; BV’de
1078

 ise “kendinden geçmek” anlamlarında kullanılmıştır: “Lāle-

gūn mey tābındın ol ay ķızarmış yā meğer/Şūhluġdın lāle-zār üstide aġnaptur ġāzal (BV 373/5)” 

Sözcük, YED’de
1079

 “Gehī tofraķķa aġnap köz suyı tig (236b/168)” mısraında “yerde yuvarlan-

mak” anlamında; aġnat- fiili de “Kim aġnatıŋ tiken üstide anı (244a/328)” mısraında “yerde yuvarlan-

dırmak, depeletmek” anlamıyla kullanılmıştır. NH’de
1080

 aġna- “kendinden geçmek, bayılmak, debe-

lenmek (531/05, 443/01)” anlamıyla kullanılmıştır.  

 Eski Türkçeden beri kullanılan sözcüğün kökeni ile ilgili farklı görüşler
1081

 vardır. Clauson 

EDPT’de “arkası üstü yuvarlanmak (özellikle at veya diğer hayvanlar için)” şeklinde açıkladığı ağna- 

fiili “hapax legomenon” olarak nitelendirdiği aàan’dan türemiş bir fiil olabileceğini ifade etmiştir.
1082

 

Bununla birlikte Clauson aktar- sözcüğünü açıklarken de aàna- fiili ile kısmen sinonim olabileceğini 

ancak etimolojik olarak pek bağlı olmadığını belirtmiştir: “The second syllable, always -tar-, excludes 

                                                           
1070 Önal Kaya, Ali Şir NevÀyī FevÀyidü’l-Kiber (İnceleme-Metin-Dizin), Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sos-

yal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1989, s. 740. 
1071 J. Thúry, A ‚Behdset-ül-Lugat‛ Czimü Csagataj Szotar, Kiadja a Magyar Tudomanyos Akademia, Budapest 1903, s. 32, 35. 
1072 Farhad Rahimi, Fethali Kaçar’ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Ensitüsü, Ankara 2016, s. 1305, 1318. 
1073 Clauson, Sir Gerard. Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language by Muhammad Mahdi Xan, London: E. J. W. Gibb 

Memorial Series, 1960, s. 35. 
1074 H. Düzgün, Hekim Mehemmed Xoyi, Xulase-yi Ebbasi (Senglax), İntişârât-ı Yârân, Tebriz 1388, s. 119. 
1075 Pavet De Courteılle, Dictionnaire Turc-Oriental, Paris 1870, s. 26. 
1076 Bayram Orak, Lutfi’nin Gül ü Nevruz’u Gramer İndeksi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü, İzmir 1995. 
1077 Farhad Rahimi, Fethali Kaçar’ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Ensitüsü, Ankara 2016, s. 1305. 
1078 Kaya Türkay, Bedâyi’u’l-Vasat (İnceleme-Metin-Dizin, Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara 1988, s. 635. 
1079 Kazım Köktekin, Yusuf Emirī Deh-nâme (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Ankara 2013, s. 52, 64. 
1080 Bilge Nalbant Özkan, Nevādirü’n- Nihāye, (İnceleme- Metin-Dizin), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005, s. 482. 
1081 Bu hususta bilgi için ayrıca bkz. Mehmet Ölmez, ‚Türkiye’deki Ağız Çalışmaları ve Dizin Bölümleri‛, Workshop on Tur-

kish Dialects II Orient-Institut Istanbul, 18-19 November 2005 Türk Dilleri Araştırmaları, 19, 2009: 223-304, s. 230; 
1082 G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford: Oxford University Press, 1972, s. 87. 
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the possibility that this is a caus. f. also partly syn. with agna-, but unlikely to be connected with it 

etymologically. ”
1083

  

Tekin “değişmek, başkalaşmak, çevrilmek” anlamlarına gelen *āġ- köküne işaret etmiş, āgna- fiili-

ne “(hayvan) yerde yuvarlanmak, çevrilmek” anlamlarını verip Türkmencede āġına-, Yakutçada āŋna- 

şeklinde kullanıldığını ifade etmiştir.
1084

 Räsänen Türkmence āγ sözcüğüne karşılık “değiştirmek (sich 

verándern)” anlamını vermiştir. Sözcüğün Çağatayca, Kazakça ve Kırgızcada au şekliyle “eğilmek, yere 

düşmek (sich herabbeugen, umfallen)” anlamlarında kullanıldığını belirtmiş, EUTS’deki āγ(y)na- fiilinin 

Orta Türkçede aγna- şeklinde “yuvarlanmak (sich wälzen)” anlamında kullanıldığını ifade etmiş ve söz-

cüğün diğer varyantlarına yer vermiştir.
1085

 Hamilton “yerde yuvarlanmak, kıvranmak” anlamlarına ge-

len aġna-, (aġına-?) sözcüğü aġ-+-ºn- dönüşlülük eki+ -a- güçlendirme eki getirilerek yapılmış olmalı-

dır” şeklinde tahlil ettiği sözcük için ayrıca “aġ- sözcüğü; ‘(yukarı)çıkmak, aşmak, taşmak görünmek’ 

anlamlarının yanı sıra ‘bir tarafa eğilmek, bükülmek, çökmek, bozulmak’ gibi anlamlara da gelebilen ve 

bu anlamlarıyla aġna-, aħtar- gibi türevler oluşturabilen bir sözcüktür.” ifadelerini kullanmıştır. Kaçalin 

ise sözcüğü <āġ-ın+a- şeklinde tahlil etmiştir.
1086

  

Sevortyan’da
1087

 ve Drevnetyurskiy Slovar’da
1088

 sözcüğe karşılık “yuvarlanmak” anlamı veril-

miştir. Tietze TETTL’de
1089

 ağna-/ağnan- madde başına karşılık “yerde yuvarlanmak (hayvan)” anla-

mını vermiştir. Eski Türkçeden beri aġna- şeklinde geçen fiilin ikinci varyantında reflexivum (dönüş-

lü) halinin bulunduğunu belirtmiştir. Sözcüğü Şeyhoğlu ve Nev’inin tanıklığında örneklemiştir: “Ol 

yılan daġı çıkardı, öŋinde topraġa aġnardı (Sadruddin Şeyhoğlu 1973 s. 210) ķaçan kim aġnayub 

ķoparsa gerdi/sütūnı saķf-ı gerdūna değerdi (Nev’ī 1977 s. 167)” Tietze ayrıca sözcüğün nadiren insa-

nın hareketleri için kullanıldığını da belirtmiştir. Bu kullanıma örnek tanık cümle şu şekildedir: “Ev-

velâ sanığın vekilinde, sonra davacı vekilinde bir cübbe hareketi oldu. Önlerini kavuşturdular, masaya 

doğru ağnadılar, gözlerini başkana diktiler.” Tietze sözcüğün çağnaş- fiilinin karşılığı olduğunu da 

ifade etmiştir. Çağnaş- (<ç+ağna-) fiiline karşılık ise “ağnamak, yerde yuvarlanmak (hayvanlar için); 

kıvranmak, çırpınmak, sarsılmak” anlamları verilmiş; sözcüğün bir diğer karşılığının çevür- (<ç+evür-

) fiili olduğu belirtilmiştir.
1090

 EUTS’de
1091

 aàına- “arkası üstü yere sürtünmek, debelenmek”; aàna- 

Suv. 626, 13 “yuvarlanmak” şeklinde geçmektedir. Karahanlı Türkçesinde aġna- fiili “hayvanlar yatıp 

debelenmek, kekeleşmek, dili tutulmak” anlamlarında kullanılmıştır: “aġına-“debelenmek krş. aġna- 

“biligsiz sıġun sen aġınap yora (KB 6613)”; aġna-(1)“(hayvanlar) yatıp debelenmek” DLT, CI, 289-2 

“at ağnadı” DLT, CI, 289; aġna-(2)“kekemeleşmek, dili tutulmak” DLT, CI, 289-3 “er ağnadı” DLT, 

CI, 289”
1092

 

Anadolu ağızlarında ise sözcük ve sözcüğün türevleri şu şekildedir: 

ağmak [avmak(I)]: (*Bozdoğan-Ay.;Gavraz, Bolaman -Or.; *Ilgın -Kn.) ağ- Yatıp yuvarlanmak, 

debelenmek: Bu gece yatakta ağdım döndüm. (*Sivrihisar -Es.) (DS I/103) 

ağnak (I) 1. At, eşek gibi hayvanların debelendikleri tozlu, topraklı yer.  

(Banus *Eğridir -Isp.; Güney Yeşilova, Pazaravdan *Bucak -Brd.; *Sarayköy köyleri, -Dz. köyleri; 

Tepeköy *Torbalı -İz.; Keremköy *Burhaniye -Ba.; Bozan -Es.; Giremez *Araç -Ks.; -Çr.; *Alaçam-

Sm.; Harşit bucağı köyleri *Torul, -Gm.; Karadere, Dülgerli -Rz.; *Afşin -Mr.; Hisarcık *Yayladağı-

Hat.; Hacıilyas *Koyulhisar -Sv.; *Çayıralan, Cihanpaşa-Yz.; *Haymana -Ank.; *Bünyan -Ky.; Çukur-

                                                           
1083 Clauson, a.g.e., s. 81 
1084 Talat Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Simurg Kitapçılık, İstanbul 1995, s. 171. 
1085 Martti Räsänen, Versucheines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki 1969, s. 7b.  
1086 Mustafa Kaçalin, Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi Ĥikāyet-i Oġuz-nāme-i Ķażan Bég ve Ġayrı –Metin ve Açıklamalar-

, Kitabevi, İstanbul 2006, s. 146. 
1087 Sevortyan, E. V., Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov, Moskova I 1974, s. 75. 
1088 Drevnetyurkskiy Slovar , (redaktörleri V. M. Nadelyayev-D. M. Nasilov-E. R. Tenişev-A. M. Şçerbak), Akademija Nauk 

SSSR, Institut Yazykoznanija, Leningrad 1969, s. 22. 
1089 Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, 1. Cilt, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2016, s. 277. 
1090 Andreas tietze, a. g.e., 1.Cilt, s. 463. 
1091 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1993, Enderun Kitabevi, s.5. 
1092 Suat Ünlü, Karahanlı Türkçesi Sözlüğü, Eğitim Kitabevi, Konya 2012a, s. 29. 
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kuyu, Bahçeli, *Bor, -Nğ; Çukurbağ, Uğurlu *Ermenek, ’Hatunsaray, Belekler, -Kn.; Güzelsu *Akseki, 

Karadere *Gündoğmuş -Ant.) 2. Keklik, tavuk gibi hayvanların eşindikleri yer ve bu yere dökülen kum-

lu toprak. (Bulkaz, Süngüllü *Çivril, Kösten -Dz.; *Afşin -Mr.; Civaııyayla *Mersin -İç.; -Ant.) 3. Eşi-

nip debelenmekten çukurlaşan tozlu yer: Kapının önünü iki gün dür sulamadım da ağnağı çıktı. (*Bor -

Nğ.) 4. Sıcak kum. (*Kula *Mn.) 5. Mandanın yattığı su birikintisi, gölcük. (Kızılhisar, *Acı payam -

Dz.; Sölöz *Orhangazi -Brs.; Oymakh -Ada.) 6. Balıkların yumurtalarını bırakmak üze re, suyun dibinde 

sürtünerek mey dana getirdikleri çukurlar. (Yenice bucağı köyleri, Pazar bucağı köy leri *Eğridir -Isp.) 

7. Balığın gölde yüzmek için seçtiği kısım. (Güneyce -Rz.) (DS I/105) 

ağınmak (I) Yuvarlanmak, debelenmek. (Çepnidere *Turgutlu, Ken-der  

*Kula -Mn.; *Düzce -Bo.; *Zile -To.) (DS I/90) 

ağnalamak [-> ağnamak (I) -l] ağnam Hayvan vergisi. (Karadere  

*Gündoğmuş, *Elmalı -Ant.) ağnamak (I) [ağılanmak (I) -l, analamak, anamalı, anamak, ânamak 

(I)-l, 2; ânanmak, andırmak (II), angalamak, angalanmak -I, ang-lamak, anğnannıak, afilamak(I), an-

lanmak (I), anmak (III), anna-mak (I), annandırmak (III), annan-mak -l, anramak (II), anranmak] 1. 

Hayvanlar toprakta yatıp yuvarlanmak. (İncesu *Dinar -Af.; Yayla *Tefenni, Anbarcık *Göl-hisar, :t 

Yeşilova köyleri -Brd.; Garipköy *Tavas, *Çal köyleri, *Acıpayam, köyleri, *Sarayköy köyleri, Bey-

lerli, Çardak, Başçeşme -Dz.; Hamzabali *Bozdoğan, *Nazilli -Ay.; *Akhisar köyleri -Mn.; -Ba.; İs-

metiye -Brs.; -Bo.; Cumayanı -Zn.; *Çarşamba -Sm.; *Gümüşhacıköy, *Merzifon -Ama.; Çilehane 

*Reşadiye, *Zile -To.; Kuzköy *Akkuş, Zile *Mesudiye, Akpınar -Or.; Denizli *Vakfıkebir, Küçük-

hol*Of-Tr.; Havsu *Kelkit *Gm. ve köyleri; Karadere, Dülgerli, -Rz.; Kızılçakçak *Arpaçay -Kr.; 

*Erciş, -Vn.; *Ahlat -Bt.; *Afşin, *Elbistan -Mr.; *Dörtyol -Hat.; Ağrakos *Suşehri, Yukarıkale, Ha-

cıilyas *Koyulhisar, Diktaş *Divriği, *Gemerek, *Şarkışla, Tutmaç -Sv.; Bektaşlı *Boğazlıyan, -Yz.; 

Ömerhacılı *Kaman -Krş.; Avşar aşiretleri *Pınarbaşı -Ky.; Bahçeli, *Bor, -Nğ.; Kızıllar *Karaman, 

Korası *Akşehir -Kn.; *Kadirli -Ada.; *Serik, *Elmalı -Ant.; *Milas, *Bodrum, Yerkcsik çevresi -

Mğ.; *Lüleburgaz, Çavuş-köy *Babaeski -Krk.) [ağnanmak (I) -l]: (-Üş. köyleri; Yakaköy *Gelendost 

-Isp.; Gökçe-yaka *Yeşilova, Devri *Bucak -Brd.; *Bozdoğan -Ay.; Tepeköy *Torbalı -İz.; -Mn.; -

Ba. ve çevresi; Küçükkuyu *Ayvacık -Çkl.; Dodurga *Bozüyük -BiL; *Sivrihisar, Bozan -Es.; 

*Gerede, *Düzce -Bo.; Aliköy *Çaycuma, *Safranbolu -Zn.; *Taşköprü, Aşa-ğıkayı *Tosya, *Küre, 

*İnebolu, *Cidc, -K.8.; -Çkr.; *İskilip, -Çr. ve çevresi; *Merzifon ve köyleri, *Gümüşhacıköy, Ziyere, 

Varay -Ama.; *Zile, *Taşova -To.; *Maçka köyleri, -Tr. ve çevresi; *Bayburt köyleri, *Kelkit köyleri 

-Gm.; *Andırın -Mr.; *Yayladağı -Hat.; Sarıhamzalı, *Sorgun, Kötü-boynul, -Yz.; Çayırlı, 

*Haymana, Solakuşağı *Şerefli Koçhisar, Ça-nıllı, *Ayaş -Ank.; Güzelsu *Akseki, Karadere 

*Gündoğmuş -Ant.; *Milas -Mğ.) (DS I/106) 

ağnanmak (I) 1. [-> ağnamak (I) -1] 2. Yatakta uyanık olarak iki tarafa  

dönmek, yerde yuvarlanmak. (-Ba. ve çevresi; *İnebolu -Ks.) 3. Üzerine çullanmak, çökmek. (-

Çr.) 4. Ferah bulmak. (-Çr.) (DS I/107) 

 [ânamak (I) -2]: (*Susurluk -Ba.; Çayırdere *Silivri-İst.; *Meriç-Ed.) [andırmak (II)]: (Solaku-

şağı, *Şerefli Koçhisar [annannıak, annanmak -2]  

Yerde sırt üstü yuvarlanmak, debelenmek (genellikle hayvanlar için).  

(Beşikdüzü *Vakfıkebir-Tr.; *Güdül ve köyleri -Ank.) [annanmak, annanmak -2]: (-Üş.; Dereçi-

ne *Sultandağı -Af.) (DS XII/4418) 

[anranmak]: (-Kü.; Karadere-Rz.) 2. Balık kendine has hareketler yapmak.  

(Güneyce -Rz.) 3. Sevinçten coşup oynamak. (Güneyce -Rz.) 4, Duvar, direk veya yük eğilmek, 

bel vermek, yana meyletmek. (*Mustafakemalpaşa, Nilüfer -Brs.; -Rz.; Paşaköy *İpsala, Kıyık -Ed.; 

Ceylân *Lüleburgaz, Çavuşköy *Babaeski -Krk.; *Hayrabolu -Tk.) (DS XII/4418) 

uğunmah, uğunmak [ugunmaḫ]: Çok ağlamaktan, çok gülmekten ya da  

acıdan kendinden geçmek. *Emirdağ, -Af.; Yusufça *Gölhisar, -Brd., *Acıpayam –Dz.; Yazırlı 

*Nazilli –Ay.; Salman *Akkuş –Or.; Bayburt *Selim, *Iğdır –Kr.; -Çr.; -Ml.; -Yz.; * Bor –Nğ.) 

ugunmaḫ Uluşiran *Şiran –Gm. (DS XII/4783) 
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Ağızlardaki uğun- fiiili Azerbaycan Türkçesinde de “uğunmag, uğunub getmäk” şekliyle “(gül-

mekten) katılmak” anlamında kullanılmaktadır.
1093

 “Yerde yuvarlanmak” anlamına gelen bu fiilin 

zamanla “gülerken kendini kaybedip kendinden geçmek, gülmekten bayılmak” anlamında da kulla-

nılması gülme davranışını sergilerken kasların gevşemesi meselesine dayanmaktadır. Zira bilimsel ça-

lışmalara göre gülmeye özgü müsküler faaliyete paralel olarak “Baş, dengeye girmek ya da kendini 

arkaya atmak için dikey pozisyonunu kaybedebilir. Eller açılabilir. Bacaklar gevşeyerek gülen kişiyi 

oturmaya zorlayabilir.” gibi ilgili olmayan kas alanları gevşemektedir.
1094

 

aķuķ-:  

DTO’da
1095

 sözcüğe “kahkaha atarken kendini kaybetmek, aklını kaybedecek şekilde gülmek (ri-

re à en perdre la raison)”; LÇTO’da
1096

 “bayılacaķ derecede ķahķaha ile külmek” anlamı verilmiş; her 

iki sözlükte tanık cümleye yer verilmemiştir. Çalışmada esas alınan metinlerde ve EDPT’de, DLT’de, 

TS’de, DS’de bu sözcük ve türevlerine rastlanılmamıştır. Türkiye Türkçesindeki karşılığı “gülmekten 

bayılmak”tır. Radloff OPST’de
1097

 bu fiille ilgili DTO’nun ve LÇTO’nun açıklamalarına yer vermiş-

tir. Bu tanımlarda da “kahkaha” ifadesi ile gülmenin şekli ve derecesi, “aklını kaybedecek şekilde 

gülmek” ifadesi ile gülen kişinin gerçeklik ile şuur algısı üzerinde durulmuştur. 

cıcay-: 

Muhâkemetü’l-Lugateyn’de (ML)
1098

 sözcük “kahkaha ile gülmek” anlamında kullanılmış-

tır:“Andaķ ki ķuvarmaķ ve ķuruķşamaķ ve üşermek ve cıcaymaķ ve öngdeymek ve çigreymek ve 

dumsaymaķ ve umunmaķ ve osanmaķ ve igirmek ve igermek ve ohranmek ve tarıķmak ve aldamaķ ve 

argadamak …( T775b/18)”  

Sema Barutçu Özönder, sözcüğün bu şekli ve imlâsı ile Çağatay sahası sözlükleri yanında diğer 

saha sözlüklerinde de geçmediğini, ancak varyantlarının LÇTO’daki çırcay- “kahkaha ile gülmek, bü-

lend-āvāz ile ħande etmek”; Kırgız Türkçesindeki çıcay- “dışarıya doğru sarkmak, dışarıya doğru çı-

kıp durmak” ve bundan cıcayt- dışarıya sarkmak“ anlamlarındaki fiillerinin olabileceğini ifade etmiş-

tir.
1099

 Çalışmada esas alınan diğer metinlerde bu sözcüğe rastlanılmamıştır. 

çırcay-: 

LÇTO’da
1100

 sözcüğe “ķahķaha ile külmek, bülend-āvāz ile ḫande etmek” anlamları verilmiş; tanık 

cümleye yer verilmemiştir. Bu tanımlarda da “kahkaha” ve “bülend-āvāz” ifadeleri ile gülmenin şekli ve 

derecesi belirtilmiştir. OPST’de
1101

 çırçay- fiili “birisi veya bir şeyle alay etmek, zevklenmek (III/2130)” 

şeklinde açıklanmıştır. CSS’de
1102

 ise Vámbéry circay- fiilini “bıyık altından gülmek, sırıtmak (grinsen, 

ricaner)” şeklinde açıklamıştır. Bu üç eserde sözcüğe birbirinden farklı anlamlar verilmiştir. TS’de
1103

 

sırıtmak “Dişlerini göstererek aptallık, şaşkınlık, kurnazlık veya alay belirtir biçimde gülmek, sırtar-

mak ” şeklinde tanımlanmıştır. Sözcüğün OPST’deki “alay etmek” CSS’deki “bıyık altından gülmek, sı-

rıtmak” anlamları alaycı bir tavrı barındırdığı için birbiriyle çelişmemektedir. 

ġılcay-: 

LÇTO’da
1104

 sözcüğe “kendisinden kétmek, mebhūt medhūş olmak, beyhūdāne sevinmek, Ǿabes 

yere külmek” anlamları verilmiş; tanık cümleye yer verilmemiştir. Ayrıca LÇTO’da
1105

 külgü sözcü-

                                                           
1093 A. B. Ercilasun vd., Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, s. 452. 
1094 Eric Smadja, a.g.e., s. 95. 
1095 Pavet De Courteılle, a.g.e., s. 28. 
1096 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e., s. 17. 
1097 Fatih Erbay, W. Radloff‟ un ‚Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy‛ Adlı Eseri ve Eserde Geçen Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerin 

İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2008, s. 21. 
1098 Sema Barutçu Özönder, Alī Şīr Nevayī, Muhakemetü’l-Lugateyn, TDK Yayınları, Ankara 1996, s. 169. 
1099 Sema Barutçu Özönder, a.g.e., s. 111. 
1100 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e., s. 160.  
1101 Fatih Erbay, a.g.e, s. 185. 
1102 [rmin V{mbéry, Cagataische Sprach Studien, Leipzig: Philo Press, 1867, s. 284. 
1103 Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2009, s. 1758. 
1104 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e, s. 209. 
1105 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e, s. 260. 
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ğüne karşılık verilen sözcüklerden biri de ġılcaymak’tır. DTO’da
1106

 ġılcay- fiiline “aklını yitirmek 

(perdre la tête, la raison)” karşılığı verilmiş; tanık cümleye yer verilmemiştir. Bu fiile taranan diğer 

eserlerde rastlanılmamıştır. Şeyh Süleyman Efendi’nin LÇTO’yu hazırlarken DTO’yu iskelet olarak 

alıp genişlettiği de göz önüne alınırsa sözcüğün “hapax legomenon” olduğu düşünülebilir. Bu tanım-

daki “kendisinden gitmek, mebhūt medhūş olmak, aklını yitirmek” ifadeleri yine gülen kişinin gerçek-

lik ile şuur algısının gülerken değiştiğini, “abes yere gülmek” ifadesinde ise gülmenin zamanının ve 

zeminin etkili olduğunu, gülmenin bazı durumlarda gereksiz görüldüğünü göstermektedir. 

ırcayt-:  

LE’de
1107

 ırcat-/ırcayıt- için “gülerken dişlerini göstermek, sırıtmak. Diş ile birlikte kullanılır 

(1362)”; ırcay- için “gülerken dişlerini göstermedi, sırıtmadı; [gülerken dişleri görünmedi] (1668)” 

açıklamaları verilmiştir. DTO’da
1108

 Moğolca kökenli sözcüğe “dişlerini gösterircesine gülmek, sırıt-

mak (montrer ses dents en riant)” karşılığı verilmiş; tanık cümleye yer verilmemiştir. HA’da
1109

 ırcatı- 

fiiline karşılık “dişlerini göstererek gülmek” anlamı verilmiştir. OSTN’de ırcayt- fiiline “dişlerini gös-

termek; diş gıcırdatmak (I/1470)” anlamları verilmiştir.
1110

 FK’de
1111

 ırçat- /ırçay- (266/2); ırçayt- “sı-

rıtmak, gıcırdatmak (diş) (460/7)” anlamlarında kullanılmıştır: “Min kim ü külmek sözi çun ġonçe iç-

re jāle dik/İl ara ırçaymadı/ırçatmadı hergiz çu dil-dārımġa tiş (FK266/2)” 

Talat Tekin azıġ sözcüğünün morfolojik yapısıyla ilgili görüşlerini aktarırken Moğolca kökenli 

ırcay- fiiline de değinmiştir. Moğolcada arcayi- fiilinin “dişlerini göstermek; sırıtmak; (saçın) ucunda 

durmak; (çok sayıda nesnenin) dışında durmak; yamuk veya pürüzlü olmak”, arcaġar sözcüğünün 

“dişleri gösterme; sırıtma; pürüzlü; yamuk”, ircayi- fiilinin “(diş için) göstermek; sırıtmak, küçümse-

yerek gülmek”, ircaġar sözcüğünün “diş gösterme, ağzı açık tutma; dişlek olma” anlamlarında oldu-

ğunu belirten Tekin’e göre Moğolca arcayi-~ircayi- fiilleri *arca-‘dan -yi- ile türetilmiş fiillerdir. Te-

kin ayrıca Yakutçaki ırcaŧ- “dişleri göstermek” (krş. Yak. ırcay- “sırıtmak”) biçimiyle ilişkilendirilebi-

len sözcüğün türevlerinin arcaġar, arcaġai ve arcan olduğunu belirtmiş, Moğolca “çıkıntı yapmak, dı-

şarı çıkmak, uzamak” anlamlarına gelen *arca- fiilinin daha basit bir *ar kökünden türetilebileceğini 

ifade etmiştir.
1112

 Talat Tekin bu fiilin varyantlarını bir başka makalesinde şu şekilde sıralamıştır: 

“Çuv. yĩr “dişlerini göstermek, sırıtmak”<*yır-<*īr-=AT *īr- ay.;krş. Kırg. ırcay- ay.; Hak. ırsay- ay. 

<Mo. ircayi- “sırıtmak”.
1113

 

Şu hâlde cıcay-, çırcay-, çıcay- çıcayt- fiillerinin Moğolca kökenli ırcay- fiilinin varyantları ol-

duğu görüşü anlam bakımından tutarlı gözükmektedir. 

ķaķala-: 

Radloff OPST’de
1114

 sözcüğe “gıdıklamak, için için gülme, kıkırdamak” anlamlarını vermiştir. 

LÇTO’da
1115

 sözcüğe “ŧavuķ yumurŧlarken ses étmek, ḳıḳırdamaḳ” anlamları verilmiştir. LE’de
1116

 

ķaķalaġan için “yumurtlarken bağıran tavuk (5401)” karşılığı, ķaķala- için “tavuk yumurtlarken ba-

ğırmak (5398)” anlamları verilmiştir. Çalışmada esas alınan Çağatay Türkçesi ile yazılmış diğer me-

tinlerde bu fiile rastlanılmamıştır. KB’de ķaḳıla- fiili “ḳaḳılayu ḳaynar yoḳarı ḳodı (KB/72)” cümle-

sinde “kazların gak guk diye bağrışması” anlamıyla kullanılmıştır.  

                                                           
1106 Pavet De Courteille, a.g.e., s. 387. 
1107 Farhad Rahimi, Fethali Kaçar’ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilim-

ler Ensitüsü, Ankara 2016, s. 1395. 
1108 Pavet De Courteille, a.g.e., s. 103. 
1109 H. Düzgün, a.g.e., s. 123. 
1110 Fatih Erbay, a.g.e., s. 273. 
1111 Önal Kaya, a.g.e., s. 247, 421. 
1112 Talât Tekin, ‚Zetasizm ve Sigmatizm: Altay Dilleri Kuramının Temel Dayanakları‛, ‚Zetacism and Sigmatism: Main Pil-

lars of the Altaic Theory‛, Altay Dilleri Araştırmaları, (çev. Emine Yılmaz), Ankara 2015, s. 224. 
1113 Talat Tekin, ‚Türk Dillerinde Önseste y- Türemesi‛, Türk Dilleri Araştırmaları 4, Simurg Yayınları, İstanbul 1994, s. 59. 
1114 Fatih Erbay, a.g.e., s. 303. 
1115 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e., s. 220. 
1116 Farhad Rahimi, Fethali Kaçar’ın Çağatay Türkçesi Sözlüğü, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Ensitüsü, Ankara 2016, s.1407. 
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DS’de ilk anlamı “itelemek, sarsmak, sokuşturmak” olan kakalamak fiilinin ikinci anlamının 

“tavuk yumurtlayacağı zaman bağırmak” (-Ant. Hatay) (DS VIII/2601) olduğu; kakılamak, kakılda-

mak, kakkılamak fiillerinin “tavuk yumurtlarken gıdaklamak” anlamında (Uluşiran *Şiran -Gm.; Eşke 

*Divriği -Sv.) [kakıldamak -1]: (*Düzce -Bo.) [kakkılamak]: (*Bozdoğan -Ay.; Kuruçay -Eze.; 

*Milas, Yerkesik -Mğ.) (DS VIII/2602) kullanıldığı belirtilmiştir. Tietze DS’de geçen “itelemek, ileri-

si için dürtmek, tekme vb. ile vurmak” anlamına gelen kakala- fiilini “<kak-+ ala- iterativum (tekrar-

lama) genişlemesi” şeklinde tahlil etmiştir.
1117

 Gülensoy ise “itelemek, sarsmak, sokuşturmak” anla-

mındaki kakala- fiilini “ET., OT. kak- “hafifçe vurmak (DLT)+ -a+la-” şeklinde tahlil etmiştir.
1118

 

ķatıl-: 

ÇTS’de
1119

 sözcüğün GT, FK, LD, MK, NH, TEH’de “katılmak, karışmak; gülmekten nefesi tı-

kanmak” anlamlarında kullanıldığı bilgisi verilmiştir ancak bu eserlerden sadece LD’de
1120

 sözcük 

(< ķat-ı-l-maķ) “gülmekten nefesi tıkanmak” anlamı ile kullanılmıştır: “Ġamzesi öltürdi vü ol bī-

ħaber/Min eger ölsem ni ġam ol ķatıla (2504/2)”. 

TETTL’de
1121

 sözcüğe karşılık “çok gülmekten, ağlamaktan vs. katı hâle gelmek, nefes alama-

mak” anlamı verilmiş, <katı l veya kat [kal-]’dan yapıldığı ifade edilmiştir. EDPT’de
1122

 Eski Türkçe-

de sözcüğün ḳatıġlan- şeklinde kullanıldığı belirtilmiştir.
1123

 Eren, “<kat- +(ı)ğ eki” şeklinde tahlil et-

tiği sözcüğün eski ve yeni lehçelerde kat-“sert olmak” anlamında geçtiğini ifade etmiştir.
1124

 Gülensoy 

“<katı [ET. ḳatıġ]+l-” şeklinde tahlil ettiği fiile “(gülmekten) katılmak” anlamını vermiştir.
1125

 Çağdaş 

lehçelerde sözcüğün varyantları şu şekildedir: “(kölövdan) is katıv (Bşk.), şek-silesi katuv (Kzk.), 

katkırığı taş carū (Kırg.), (külgidän) kátmák (Özb.), (kölüdän) iç katu (TatK.), gülküden yana için gı-

rılmak (Trkm.) (külkidin) içi katmak (Uyg.)”
1126

  

DS’de gatıl- fiilinin ikinci anlamı “katıla katıla gülmek.” (Uluşiran *Şiran -Gm.) (DS VI/1935) 

şeklinde açıklanmıştır. Türkiye Türkçesinde gülmekten katılmak söz grubu “çok gülmek, aşırı derece-

de gülmek” anlamını taşımaktadır. TS’de
1127

 katıl- (II) fiiline “aşırı derecede gülme, ağlama, gıdık-

lanma, korkma vb. tepkiler sırasında, solunum kaslarının kasılmasından dolayı soluk kesilmek” an-

lamları; katıla katıla gülmek ifadesine ise yine “aşırı derecede gülmek” anlamı verilmiştir. 

kül- (K(>G)Ü(<Ö)L-): 

Türkçenin her döneminde sıklıkla kullanılan gülmek1128 fiili ve türevleri Çağatay Türkçesi eser-

lerinde şu şekildedir: 

kül- (BV, ÇFK, DTO, Fİ, FK, GN, GT, HA, HNHD, LÇTO, KZT, LD, LM, MK, MÜN, NH, 

OSTN, Sİ, ŞHD, ŞT, TEH, TMA) LÇTO’da
1129

 kül- fiiline karşılık “külmek, tebessüm ve ḫande 

étmek, đıḫk” anlamları verilmiştir.“Munıŋ dék mihr körgeç şād olup külgen zīhī ġāfil/Aylarda bir hem 

uçramadım yaḫşı yüzige” Taranan diğer eserlerden seçilen örnekler şu şekildedir: 

“… takı behūşlıķ ve divānelıķ ve āvāz birle külmeklik ol turur” (ÇFK134a/5) 

                                                           
1117 Andreas Tietze, a.g.e., s. 59. 
1118 Tuncer Gülensoy, a.g.e., s. 453. 
1119 Suat Ünlü, a.g.e., s. 592. 
1120 Günay Karaağaç, Karaağaç, Günay(1997), Lutfî Divanı Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları s. 273. 
1121 Tietze, a.g.e., 4. Cilt, s.169 
1122 Clauson, a.g.e., s. 600. 
1123 Clauson, a.g.e., s. 600. 
1124 Hasan Eren, Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara 1999, s. 217 
1125 Gülensoy, a.g.e., s. 475. 
1126 Ahmet Bican Ercilasun vd. , a.g.e., s. 452. 
1127 Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2009, s. 1105. 
1128 Gülmek sözcüğü ile ilgili çalışmalar için bkz. Gülmek Kitabı (editör Emine Gürsoy Naskali) Libra Yayınları, İstanbul 2018; 

Derya Ersöz, ‚Türk Dünyası Atasözlerinde Algısal Olarak Gülmek‛, Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongre-

si, (erişim linki: https://www.academia.edu.tr/erişim tarihi: 20.04.2019), Adem Aydemir, ‚Divanü Lügat-it-

Türk’te‘Ağlamak’ ve ‘Gülmek’‛, International Journal of Language Academy, Volume 2/1 Spring 2014, 247/259.  
1129 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e., s. 261. 

https://www.academia.edu.tr/
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fehm ile kül- “anlayıp idrak ederek gülmek” “ Mini körüp uşbu yaŋlıġ yār külse fehm ile/Fehm ü 

idrakim açılġay yārnıŋ külgüside” (ŞHD 145a/3) 

k.-mek “gülme, gülmek” (BV, FK, LM, MK, ) 

 “Köŋlide bu zaǾferāndın āzār/Külmek ornıda yıġlatıp zār” (LM 973) 

 “Külmekleride çakın ḫükmi bar” (MK 82a/10) 

 “ħalāyıķ külmekin öz hālime körgende yıġlar min/Cünūn körgil ki çun derdimġa yıġlarlar kilür 

külgüm” (FK 425/8) 

 “… takı behūşlıķ ve divānelıķ ve āvāz birle külmeklik ol turur” (ÇFK134a/5) 

k.-maķ “gülmek” (KZT T2b/3-B10a/2, T 26a/10) 

külçir- “gülümsemek” “… külçirip ṣaḥnıda gül ü lāle” (GT 4a/9) 

FK,  

HBD,  

küldür- “güldürmek” (BV, FK, HBD, KZT, LD, MK, NH, NŞ, ŞHD, ŞT)“Ṣubĥ-ı vaṣl u şām-ı  

hicrān dik niçe Ǿālem ilin/ Bü‟l-Ǿaceb ḫālimġa gāhī küldürey geh yıġlatay” (HBD 201/2)  

külegeç güleryüzlü krş. külgec, külegeç yüzlük “güler yüzlü” (AL, Bab., HA, LE, MK) 

“Külegeç ve hezzāl kişi édi, fısķta bībāk édi (Bab. 15a/12)” 

“Külegeç yüzlük ħoş aħlāķ ki (3) nifāķ küdūretidin bolġay yıraķ” (MK 86a/2) 

külekek “daima gülen” (HA 282) 

külgec “gülücü, mütebessim krş. külegeç” (LÇTO 260) 

külgü “gülüş, gülme krş. kültkü” (AL, BV, DTO, FK, KZT, LÇTO, LE, LM MK, NH, ŞHD) 

DTO’da
1130

 sözcüğün “gülmek, eğlenmek, hoş görünmek (rire, sourire; riant, souriant)” anlamlarında 

kullanıldığı belirtilmiş, “Aķl aġzıġa kéltürüp külgü/Közike rūḫnıŋ salıp uyķu” beyti örnek verilmiştir. 

LÇTO’da
1131

 da aynı beyit tanık gösterilmiş, sözcüğe karşılık “küliş, ķaḫķaḫa, đıḫķ, ḫande, külmek, 

tebessüm, ġılcaymek” anlamları verilmiştir. AL’de
1132

 sözcüğe “külmek” anlamı verilmiştir. 

külgü iyle- “gülmek” “Yüzüŋ ḫacāletidin mihr ile sarġarmış/Ki ṣubḫ iyler anıŋ ôaǾferānıdın kül-

gü” (BV 509/5) 

külgüci “gülen, gülücü” (KZT T35a/13) 

kültkü “gülüş, gülme krş. külgü” “Ṣūfī vü zāhid boluptur kültkü/Ḥīle vü tezvirde asru  

tülkü” (ŞHD 141b/10) 

külüm “gülümseme” (bkz. külümlü) (DTO, OSTN, LÇTO) DTO’da
1133

 sözcüğe “gülümseme  

(sourire; souriant)” anlamı verilmiş, Lutfî’nin “Gül dék külümlü goncama bir kün yoluķma-

dım/Aylarda bir hem uçramadım yaĥşı yüzige” beyti tanık gösterilmiştir. LÇTO’da
1134

 da aynı örnek 

beyit verilmiş, sözcüğe karşılık “đıḫķ, tebessüm, ḫande” anlamları verilmiştir. OSTN’de
1135

 “gülme, 

gülümseme II/1473” anlamları verilmiştir. 

külümlü “gülüşlü, gülümlü” AL’de 
1136

“külmelü ve külüş” anlamında olduğu, Lutfi’nin  

bir şiirinde geçtiği ifade edilmiş, tanık olarak da DTO, LE ve LÇTO’daki beyit verilmiştir. 

külümse- “yavaş tebessüm etmek”, krş. külümsü-” (GN, HA, DTO, LÇTO, LE) DTO’da
1137

  

sözcüğe “gülümsemek (sourire)”; LÇTO’da
1138

 “Ŧudaḳlar tebessüm étmek, yavaş ve  

laŧīf đıḫķ, gülme.” anlamları verilmiştir. Her iki sözlükte tanık cümleye yer verilmemiştir. 

külümsü- “gülümsemek” krş. külümse-” (NH, LE, LM) “Érni ki yapılmayın tişige/YaǾnī ki  

külümsüp öz éşige” (LM 2087)  

                                                           
1130 Pavet De Courteille, a.g.e., s. 475. 
1131 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e., s. 260.  
1132 Besim Atalay, a.g.e., s. 363. 
1133 Pavet De Courteille, a.g.e., s. 476. 
1134 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e., s. 261. 
1135 Fatih Erbay, a.g.e., s. 480. 
1136 Besim Atalay, a.g.e., s. 363. 
1137 Pavet De Courteille, a.g.e., s. 476. 
1138 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e., s. 261. 
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külüşmek “gülüşmek” (BL 248, HA 282, LE 6444) 

Eski Türkçede de aynı anlamda olan sözcük için Clauson ‘kül- (g-) (laugh; laugh at, smile) gül-

mek’ karşılığını vermiştir. KB’de sözcüğün “gülümsemek (‘to smile’ (properly külümsin-)” anlamın-

da kullanıldığını ifade etmiş, sözcüğün tarihi ve çağdaş lehçelerdeki şekillerini belirtmiştir.
1139

 Tietze 

TETTL’de
1140

 sözcüğe (bugün bilinen mânâda) “gülümsemek, kahkaha atmak” anlamını vermiş, Cla-

uson’u referans göstererek sözcüğün ET. kül- şeklinde ve aynı mânâda olduğunu belirtmiştir. Räsänen 

de sözcüğe “gülmek, alay etmek” anlamlarına gelen “lachen” sözcüğünü karşılık olarak vermiş, söz-

cüğün tarihi ve çağdaş lehçelerdeki şekillerini aktarmıştır: “KB. mtü. kom. čag. kzk. sag. usw. kül 

‘lachen’, jak. kül, osm. trkm. gül, kmk. kủle, kaz. Köl, čuv., kol, kul id.”
1141

 Adem Aydemir ise kül-

~gül-/gülmek’ sözünün kökünün ‘ün, şan, şayia’ anlamındaki ‘kü’ ve aynı kökten gelen yansıma ses 

‘kül-’ kökünden geldiği görüşündedir ve bu görüşünü EDAL müelliflerinin; Kü(b): “Fame, wisdom, 

famous, OTurk. kü (Orkh., OUygh.): Karakh. kü (MK, KB); Az. küj ‘roar’; Turkm. Küj, Kirgh. kü 

‘sound, roar’, külük, Kaz. Külük, Khak. kü-lük, Shr. küg (Radl.); Oyr. kü ‘roar’, külük.”şeklindeki 

yaklaşımlarının da desteklediğini belirtmiştir.
1142

 Gülensoy sözcüğün KT., UYg., DLT’de kül- şeklin-

de olduğunu belirtmiş, OT. (DLT)’deki külçir- (külçir-<*külçir-r<*kül-) fiilinin “gülümsemek” anla-

mında kullanıldığı ifade etmiştir.
1143

 

EUTS’ye
1144

 göre kül- fiili ve türevleri şunlardır: “kül- “gülmek”, külçir- “gülümsemek”, kültür- 

“güldürmek”, külün- “gülümsemek, sırıtmak” TT 1., 8, 39, külüş- “gülüşmek, gülüşme”, külüşüg/k 

“gülüş”.  

DLT’de kül- fiili ve türevleri şu şekildedir: 

kül (g-): “gülmek” (DLT II: 260) Küldi er “Adam güldü.” (DLT II: 35). ”  

külgen “daima gülen” külgen er “Çok gülen adam demektir. Bunun emri hazırı ‘kül’dür.” (DLT 

II: 54). 

külgü “gülüş, gülme” (DLT I: 96). bkz. kültgü  

külgüci “gülücü” (DLT II: 51). 

külgüsüz (DLT I: 96). 

külsir-: “gülümsemek, gülümser görünmek” (DLT II: 196). “Külsirgen er/Daima gülümseyen 

adam” (DLT II: 256).  

külümsin- “gülümsemek, güler görünmek, gülümsenmek” (DLT I: 20), “Er külümsindi/ Adam 

güler göründü, gülümsedi. Gerçekten gülmediği halde güler göründü.” (DLT II: 259). “Ol maŋa telim 

külümsindi/ O, bana çok güler göründü.” (DLT II: 260). “Men küleren/ Ben gülerim. (DLT II: 65).  

kültür- “güldürmek” (DLT II: 195). 

külünç “gülünç” (DLT III: 374).  

 külüş- “Budhun kamuà külüşdi/ Halk hep gülüştü.” (DLT II: 110).  

DLT dışındaki Karahanlı Türkçesi eserlerinde kül- fiili ve türevleri şu şekildedir: 

“kül- “1. Gülmek. (KB 6341, AH 172, TİEM 73 169r/4er) 2. Alay etmek, alçaltmak, alay konusu 

etmek.” (TİEM 73 325v/3), külçir- “gülümsemek” (KB 3845, AH 205, TİEM 73 275v/6, AH 205 

küldür- "1. Güldürmek. 2. Güldürmek, gülme hasletini halk etmek." (KB 3595, TİEM 73 389v/3), 

külgüçi "gülen kimse" ( KB 1145), külünç "gülünç; gülüş, kahkaha"( KT), külüş- "hep birlikte gül-

mek, gülüşmek"(DH), kültgü "hülüş, gülme; kahkaha".
1145

  

                                                           
1139 S.G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth Century Turkish, Oxford University Press, Oxford 1972. 
1140 Andreas Tietze, a.g.e, 3. Cilt, s. 305.  
1141 Martti Rasanen, Versucheines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki 1969, s. 307. 
1142 Adem Aydemir, ‚Divanü Lügat-it- Türk’te‘Ağlamak’ ve ‘Gülmek’‛, International Journal of Language Academy, Volume 

2/1 Spring 2014, s. 253.  
1143 Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, 1. Cilt, TDK Yayınları, Ankara 2007, s. 

394. 
1144 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1993, Enderun Kitabevi, s. 81. 
1145 Suat Ünlü, Karahanlı Türkçesi Sözlüğü, Eğitim Kitabevi, Konya 2012, s. 627-628; Emek Üşenmez, Karahanlı Türkçesi Sözlü-

ğü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 2006, s. 297. 
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TİEM’de sözcüğün “taŋlar sän anlar külärlär (TİEM 73325v/3)”
1146

 cümlesinde “alay etmek, al-

çatmak” anlamında kullanılması dikkat çekicidir. Harezm Altınordu Türkçesi Sözlüğü’ne göre Ha-

rezm Türkçesinde kül- fiili ve türevleri şu şekildedir: 

“külgen "gülen, neşeli", külmek "gülme", külçir- "gülümsemek, gülmek", külçire- "gülümsemek, 

gülmek", külçiret- "güldürmek, gülümsetmek", küldür-/kültür- "güldürmek, sevindirmek", külegen 

"çok gülen", külgü / külkü "gülme, eğlence", kültgü "eğlence, şamata (krş. külgü, külkü)", külümsi- 

"gülümsemek, gülmek", külümsin- "gülümsemek, gülmek", külüş- "gülüşmek".
1147

  

İbnü Mühenna Lugatı’nda kül- fiili ve türevleri “kül- “gülmek” küldük 67b/10, külegen “çok gü-

len” 73b/2, külgen “gülen” 73b/2, külkü “gülme” 155/4, külmek “gülmek” 74a/6, 100a/4, külüg 

“maskara” 129b/7, külügli “gülen” 73a/10.”
1148

 şeklindedir. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü’ne göre Kıpçak 

Türkçesinde kül- fiili ve türevleri şu şekildedir: “küldür- güldürmek, küleç çok gülen kimse, kültkün 

gülüş, gülme".
1149

  

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü’nün
1150

 birinci cildinde Çağdaş Türk lehçelerinde gül- 

fiiline karşılık olarak kullanılanlar şu şekilde sıralanmıştır: “Azeri Türkçesi gülmäk, Başkurt Türkçesi 

kölöv, Kazak Türkçesi külüv, Kırgız Türkçesi külṻ, Özbek Türkçesi külmàķ, Tatar Türkçesi kölü, 

Türkmen Türkçesi gülmek, Uygur Türkçesi külmäk.” 

Anadolu ağızlarında sadece gül- fiili ve türevlerini değil, ağızlarda gülme hâllerini karşılayan 

sözcüklerin zengin olduğunu göstermek adına “yüksek sesle, çirkin ve kaba şekilde gülmek, çok gül-

mek, katılmak, istekle içten gülmek, kahkaha ile gülmek, kahkaha atmak, fıkır fıkır gülmek, katıla ka-

tıla gülmek, canı gülmek istemek, yüksek sesle konuşup gülmek, kahkahaya yakın bir sesle kıkır kıkır 

gülmek, fazla gülmek, ses çıkararak ve sürekli gülmek, kesik kesik gülmek, arsızca gülmek, gevrek 

gevrek gülmek, dişlerini göstererek gülmek, sırıtmak” gibi çeşitli gülme hâllerini karşılayan sözcükle-

ri de aktarmak yerinde olacaktır: 

aksesine gülmek “Alay etmek.” (*Antakya -Hat.) (DS I/ 161) 

bayım bayım bayılmak “1. Çok gülmek, katılmak. (Dereçine *Sultandağı -Af.) (DS XII/ 4450) 

cakkıramak “İstekle içten gülmek.” (-Mğ.)(DS III/849) 

çakırdamak “Kahkaha ile gülmek.” (Denizli, Beşikdüzü *Vakfıkebir -Tr.) (DS III/ 1044) 

fah fah gülmek [fak fak gülmek, fakır fakır gülmek, fangıl fangıl gülmek] “Yüksek sesle, kahka-

ha ile gülmek.” (*Mucur -Krş.; Bahçeli *Bor -Nğ.) (DS V/ 1830) 

[fak fak gülmek]: (Danışman *Fat-sa -Or.) 

[fangıl fangıl gülmek]: (*Ermenek -Kn.) 

fak çekmek “Kahkaha atmak.” (*’Tirebolu -Gr.) 

fak fak gülmek [-> fah fah gülmek] 

fangıl fangıl gülmek [-> fah fah gülmek] (DS V/ 1833) 

fıkramak (II) “Fıkır fıkır gülmek.” (Dallıca *Nazilli -Ay.; *Fethiye ve çevresi -Mğ.; Hisarcık 

Ky.; -Nğ.) (DS V/ 1851) 

gatılmak (II) “Katıla katıla gülmek.” (Uluşiran *Şiran -Gm.) (DS VI/ 1935) 

gülesimek “Canı gülmek istemek.” (*Düzce -Bo.) (DS VI/ 2219) 

hakıramak “Yüksek sesle konuşup gülmek.” (Darıveren, Oğuz *Acıpayam, Honaz köyleri -Dz.; 

Üçhanlar *Kavak -Sm.; *Bulancak -Gr. köyleri; -Sv.; Bağyaka *Finike -Ant.) Kahkahayla gülmek. 

(*Gelendost, Bağıllı *Şarkîkaraağaç -Isp.; Baş-pınar *Tefenni, Kurna -Brd.; Oğuz *Acıpayam, Çöplü 

*Çivril, Yukan-seyif *Çal, Bereketli *Tavas -Dz.; Sankavak -Es.; *Kandıra -Kc.; *Kurşunlu -Çkr.; 

Kuzköy *Ünye -Or.; Karkıncık *Artova -To.; *Erciş -Vn.; Bertiz -Mr.; Çanılh *Ayaş, Mühye -Ank.; 

                                                           
1146 Suat Ünlü, Karahanlı Türkçesi Sözlüğü, s. 627. 
1147 Suat Ünlü, Harezm Altınordu Türkçesi Sözlüğü, Eğitim Kitabevi, Konya, s. 362. 
1148 Savaş Karagöz, İbnü Mühenna Lugatı, Kesit Yayınları, İstanbul 2018, s. 287. 
1149 Recep Toparlı vd., Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 2007, s. 167-168. 
1150 Ahmet Bican Ercilasun vd., a.g.e., s. 292-293. 
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Bahçeli *Bor -Nğ.; ören *Fethiye -Mğ.) [hakıldamak]: (*Erciş -Vn.) [hakkıldamak]: (*Erciş -Vn.) 

[hakkırdamak]: (-Nğ.) [hangındamak]: (Karkıncık *Artova -To.) (DS VII/ 2254) 

hakırdım çekmek Gülüp oynamak, gürültü yapmak: Çocuklar her zaman hakırdım çekersiniz ar-

tık yeter. (Erenyaka *Akseki -Ant.) (DS VII/ 2254) 

hakramak Çok hızlı ve bağırarak konuşmak, gülmek. (-Gr.) (DS VII/ 2254) 

hangırdamak [hankırdamak (l), hankırrnak (I), hankırtırnak] “1. Yüksek sesle, çirkin ve kaba şe-

kilde gülmek”: Ne hangırdıyorsun, ayıp değil mi? (Bozan -Es.; -Sm.; -To.; ve köyleıi; Bayadı -Or.; 

Uhışiran *Şiran -Gm.; *Gürün, *Koyulhi-sar, *Şarkışla-Sv.; *Bünyan, *Pı-narbaşı -Ky.; *Bor, -Nğ.; 

*Ermenek -Kn.; Yapıntı *Mut ve köyleri, Tozkovan *Gülnar, -İç.; Yerkesik -Mğ.) (DS VII/2274) 

harıl harıl gülmek [->harıldamak (i) -i] harkıldamak (I) [harkıl harkıl gülmek] 1. “Gürültülü şe-

kilde kahkaha ile gülmek.” (Başpınar *Tefenni -Brd.; Darıveren, Oğuz *Acıpayam -Dz.; *Ahlat -Bt.; 

*Fethiye ve köyleri, Yerkesik, *Milas -Mğ.) [harkıl harkıl gülmek]: (Oğuz *Acıpayam -Dz.) (DS VII/ 

2289) 

hingildemek (I) “Çocuklar toplanarak kıs kıs gülmek.” (Uluşiran *Şiran -Gm.) (DS VII/ 2387) 

hingirdemek 1. “Gülmek, ses çıkararak gülmek.” (Yeniköy -Ba.; Tokat -Es.; -Çr.; -To.; Süme 

*Bulancak -Gr.; *Saray -Tk.) (DS VII/ 2387) 

hingirdeşmek “Ses çıkararak gülüşmek.” (Bayat *Emirdağ -Af.) (DS VII/ 2387) 

hingir hingir “Kahkahaya yakın bir sesle kıkır kıkır gülmek.” (*Antakya -Hat.; -Ank.) (DS VII/ 

2387) 

hingirti “Cilveli gülüş.” Ne bu hingirti. (*Antakya -Hat.) (DS VII/ 2387) 

hokramak (III) Fazla gülmek. (Honaz -Dz.; *Marmaris -Mğ.) (DS VII/ 2395) 

ılışma Arsızca sırıtarak gülme. (Uluşiran *Şiran -Gm.) (DS VII/ 2472) 

kakır kakır gülmek “Ses çıkararak ve sürekli gülmek”: Çocuk kakır kakır gülüp durma ! (Bahçeli 

*Bor -Nğ.) (DS VIII/ 2603) 

keşine güldürmek “Durumuna güldürmek.” (-Nğ.) keşine gülmek “Durumuna gülmek.” (DS 

VIII/ 2771) 

kıkırdemek [kıkırdamak (III), kikre-mek] “Kıkır kıkır gülmek.” (*Mudanya -Brs.; *Kandıra -

Kc.; Camili *Ayaş -Ank.; Çavuşköy *Babaeski -Krk.) (DS VIII/ 2791) 

kıypınmak (II) “Arsızca gülmek, yılışmak.” (Dombaylı *Salihli -Mn.) (DS VIII/ 2859) 

kikirdemek “Gevrek gevrek gülmek.” (Çığrı *Dinar -Af.; *Yalvaç -Isp.; Başpınar *Tefenni -

Brd.; Oğuz *Acıpayam, Yukarıseyit *Çal, Sö-ğütj Honaz -Dz.; *Alaşehir -Mn.; Yeniköy *Susurluk -

Ba.; iğneciler *Mudurnu -Bo.; *Zile -To.; *Tirebolu -Gr.; -Ezm.; *Afşin ve köyleri -Mr.; *Gürün, 

*Koyulhisar -Sv.; Çukurkuyu *Bor-Nğ.; *Mut ve köyleri-İç.; Çomaklıdede *Korkuteli -Ant.; *Milas -

Mğ.) (DS VIII/ 2870) 

kikirdemek “Kıkır kıkır gülmek.” (Pınarlıbelen *Bodrum -Mğ.) (DS XII/ 4559) 

kikiremek “Kesik kesik gülmek.” (Nef-siköseli *Görele -Gr.) (DS VIII/ 2870) 

kingir kingir “Kıkır kıkır (gülmek için).” (*Bor -Nğ.) (DS VIII/ 2873) 

ofutmak (I) “Yaptığı muzipliği anlatarak gülmek.” (Civanyaylağı *Mersin -İç.) (DS IX/ 3266) 

[öyğünmek]: (-Çr.) 2. Alaylı gülmek. (Incekum *Si-lifke -İç.) (DS XII/ 4630) 

pısır pısır [->pısıl pısıl] pıskırmak (I) [pıshırmah] Yersiz, gereksiz gülmek. (Sarıkavak -Es.) (DS 

XII/ 4647) 

sıntarmak “Arsızca gülmek, sırtarmak.” (Kuz *Akkuş -Or.) (DS X/ 3619) 

sırtarmak (I) “Dişlerini göstererek gülmek, sırıtmak.” (Bayat *Emirdağ -Af.; *Eğridir -Isp.; *Çal 

-Dz.; Tepeköy *Torbalı -İz.; *Lapseki -Çkl.; *Düzce -Bo.; *Kurşunlu -Çkr.; -Sm.; *Merzifon -Ama.; 

Erkinis *Yusufeli -Ar.; *Antakya -Hat.; Maksutlu *Şarkışla -Sv.; -Yz.; *Develi -Ky.; Bahçeli, *Bor -

Nğ.; *Ermenek -Kn.; -Ada.) (DS X/ 3619) (DS XII/ 4718) 

sırtarmak (I) 1. Dişleri görünür biçimde gülmek, sırıtmak. (’Antakya ve çevresi -Hat.; *Bor -Nğ.) 

(DS XII/4692) 

şakkılamak “Kahkahayla gülmek.” (-Ezm.; -Eze.; -Sv.) (DS X/ 3737) 
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şakkıldamak 1. Sesli gülmek, kahkaha atmak. (-Kr. ve köyleri) (DS XII/ 4718) 

şaramak “Çok gülmek.” (İğdecik -Isp.) (DS X/ 3737) 

takılamak (I) “Yüksek sesle gülmek.” (*Mersin ve köyleri -İç.) (DS X/ 3807) 

takılaşmak “Kahkahayla gülmek.” (Uğurlu *Ermenek -Kn.) (DS XII/ 4734) 

tın tın kaymak Çok gülmek, katılmak. (*Ezine -Çkl.) (DS X/ 3917) 

uğunmah, uğunmak [ugunmah] Çok ağlamaktan, çok gülmekten ya da acıdan kendinden geç-

mek. (DS XII/4783). 

yılışmak (I) 1. Kendini sevdirmek, hoşa gitmek, ilgi toplamak için soğuk, yapma bir tavır takın-

mak, gülmek. (*Eğridir köyleri -Isp.; Salda *Yeşilova -Brd.; Oğuz *Acıpayam -Dz.; *Bozdoğan -Ay.; 

*Urla -İz.; *Alaşehir -Mn.; -Brs.; Tokat -Es.; *Kandıra -Kc.; iğneciler *Mudurnu -Bo.; *Akyazı ve 

çevresi -Sk.; *Kurşunlu -Çkr.; -Sn.; -Sm.; *Merzifon ve köyleri -Ama.; -To.; Bayadı, *Ünye -Or.; 

*Maçka ilçe ve köyleri -Tr.; *Afşin -Mr.; Hacıilyas *Koyulhisar, *Şarkışla, *Gürün -Sv.; Köşker -

Krş.; Kızılviran *incesu, Afşar köyleri *Pınarbaşı, *Bünyan -Ky.; Bahçeli. *Bor -Nğ.; *Ermenek -

Kn.; -Ada.; *Mut ve köyleri -iç.; *Milas -Mğ.; *Lüleburgaz -Krk.) (DS XI/4270) 

yılışmak Gülümsemek. (DS XII/4821).  

yınnaşmak (I) “Arsızca gülmek, şımarmak.” (-Çkl.; -Ky.) (DSXI/4273) 

mısķar- 

DTO’da
1151

 sözcüğe “alay etmek, dalga geçmek, gülümsemek (se moquer, railler; sourire. Conf. 

L’arabe masħarat)” anlamları verilmiş, Arapça masħarat sözcüğünden geldiğine işaret edilmiştir. Bu ta-

nımda gülmenin alay etmek için gerçekleştiği anlamı vardır çünkü gülmenin nezaket, üstün görme, ka-

balık gibi eğilimlerinden biri de alay etmektir. LÇTO’da
1152

 mısḳar- fiiline karşılık “beźle, suħriyye, 

laŧīfe étmek, istihzā étmek, mizāķa almak, külmek, tebessüm etmek, masķara tutmek” anlamları veril-

miştir. Her iki sözlükte de tanık cümleye yer verilmemiştir. Bu noktada Clauson’un kül- fiilinin etimolo-

jisini açıklarken işaret ettiği ve “hapax legomenon” olarak nitelendirdiği bısḳar- fiili dikkati çekmekte-

dir: (Rif. 105 bıskar- Hap. leg.?)
1153İbnü Mühenna Lugatı’nda

1154
 geçen bısḳar- “tebessüm etmek” 715-

bısḳır- 88A/11 (bısḳırdı) fiili, Harezm Altınordu Türkçesi Sözlüğü’ne göre Harezm Türkçesinde şu şe-

kildedir: “bısġır- “gülümsemek, bısķır-“gülümsemek”, bısķırış- “gülümseşmek, karşılıklı gülmek”.
1155

 

Her ne kadar DTO’da mısķar- fiilinin Arapça kökenli masḫarat sözcüğünden türetilmiş bir fiil 

olduğu belirtilse de Çağatay Türkçesinde masķara yerine daha çok masòara ve aynı kökten “alay et-

mek” anlamına gelen temesòur ķıl- fiilinin kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla mısķar- fiilinin b-

>m- değişimine uğradığı, “gülümsemek, tebessüm etmek” anlamlarına gelen bısķır-~bısķar- fiilinin 

bir varyantı olma ihtimali düşünülebilir. Bısķır- fiili ise <*bıs (ses taklidi) isim köküne geçişsiz fiil 

yapan +ķır- isimden fiil yapım ekinin gelmesi ile oluşmuştur. DS’de pıskırmak sözcüğüne “aksırmak” 

dışında “yersiz, gereksiz gülmek. (Sarıkavak -Es.) (DSXII/4647)” anlamı da verilmiştir. 

TS’de
1156

 maskara (<Ar. masħara) sözcüğü ile oluşturulan birleşik fiiller şu şekildedir: “Maskara 

etmek “1. Bir kimseyi veya şeyi gülünç ve şerefsiz duruma düşürmek”, “ 2. Bir şeyi bozmak, berbat et-

mek”; maskarasını çıkarmak “birini rezil etmek, küçük düşürerek gülünç duruma sokmak”; maskaraya 

almak “biriyle eğlenmek, alay etmek”; (birini) maskaraya çevirmek “gülünç bir duruma sokmak”. 

 

2.2. Yardımcı Fiille Kurulan Birleşik Fiiller 

2.2.1. Ar. İsim + Yardımcı Fiil 

ķahķaha (<Ar.) “Sesle ve çok gülme” ķahķaha ķıl- “yüksek sesle gülmek” 

“Sin ki bezm-i Ǿīş ara her dem ķılur-sin ķahķaha/Ni ġamıŋ andın ki yıġlar-min ġamıŋdın hāy hāy 

(FK 617/5, LE 5989)” 

                                                           
1151 Pavet de Courteille, a.g.e., s. 499. 
1152 Şeyh Süleyman Efendi, a.g.e., s. 277. 
1153 S. G. Clauson, a.g.e., s. 715. 
1154 Savaş Karagöz, İbnü Mühenna Lugatı, Kesit Yayınları, İstanbul 2018, s. 210 
1155 Suat Ünlü, a.g.e, s. 95. 
1156 Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2009, s. 1349. 
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mütebessim (<A.) “gülümseyen, gülen” mütebessim bol- “gülmek, gülümsemek” 

“Alar mütebessim bolup dediler (TEH710a11)” 

tebessüm (<A.) “gülme, gülümseme” tebessüm ét- “gülmek, gülümsemek” 

“Baḳıp tebessüm éter pīr-i deyr ü muġbeçe/Bu deyr ara küler el-ḳıssa şeyḫ u şāb maŋa (NH 

47/03)” 

tebessüm eyle- “gülmek, gülümsemek” 

“Geh biyik geh pest giryān körsenizǾuşşāḳnı/ Fāş külmes siz nihān bārī tebessüm eyleŋiz (NH 

365/02)” 

tebessüm iyle- “gülmek, gülümsemek” 

“Cānım içre kirpiki nişi tişük ķılġan kibi/ Bilgürür ağzı tebessüm iylegeç ol ikki leb (BV 45/2)” 

tebessüm ķıl- “gülmek, gülümsetmek” (Bab., GT, Fİ, HNHD, NH, ŞHD) 

“Tebessüm ķıldı çün işitti Hārūn/RiǾāyet birle anı ķıldı Ķārūn (YED 91)” 

 

2.2.2. Far. İsim+ Yardımcı Fiil 

ħandān (<Far.) “gülücü, gülen, sevinçli” ħandān bol- “gülmek, sevinmek” (NH, FK) 

“Bir tebessümġa lebidin cānnı birdim sūd üçün/Cānım alıp laǾli anıŋ bolmadı ħandān ni sūd (FK 

131/3)” 

ħandān eyle- “güldürmek, sevindirmek” 

“Ni bahārīde şād bol çendān/İyleben özni gül kibi ħandān (MÜN M783a27)” 

ħandān ol- “gülmek, sevinmek” (NH 246/02)  

nūş-hand (<Far. nūş+ Far. òand) “tatlı gülüşlü”nūş-ħand ėt- “tatlı tatlı gülmek, tebessüm  

etmek” 

“Lebiŋde nūş u zehr-hecr aġzımda taŋ érmes kim/Maŋa her zehr-ħand olġanda ol bir nūş-ḫand 

étmiş (NH 457/05)” 

şeker-ħand (<Far. şeker < Hint.+ Far. ħand) “tatlı gülüş ”  

şeker-ħand ėt- “tatlı tatlı gülmek, içten gelerek gülmek” 

“Ger açıġ yıġlar Nevāyī def Ǿiġa ey şūḫlar/ Nétti allında turup bir dem şeker-ḫand étseŋiz (NH 

367/07)” 

şeker-ħand eyle- “tatlı tatlı gülmek, içten gelerek gülmek” 

“Yıġlasam aççıġ melül olmaḳ nédür ey ḫūblar/ Hezl üçün gÀhi baḳıp siz hem şeker-ḫand eyleŋiz 

(NH 366/05)” 

şeker-ħand ķıl- “tatlı tatlı gülmek, içten gelerek gülmek”“Köŋlüm açılması hergiz ġam-ı  ışḳ içre 

meger/Açḳa sén bir anı ġonçeŋde şeker-ḫand ķılıp (NH115/02)” 

zehr-ħand (<Far. zehr+ Far. ħand) “acı acı gülme”  

zehr-ħand ét- “acı acı gülmek”;“Maŋa devrān aġu bérdi aŋa nūş/ Mén étsem zehr-ḫand eyler şe-

ker-ḫand (NH 208/06)”  

zehr-ħand eyle- “acı acı gülmek” 

“Bolġalı ḫūn-āb hicrandın Nevāyī telḫ-kām/Gāh yıġlar açıġ açıġ gāh eyler zehr-ḫand (NH 

192/07)” 

zehr-ħand ol- “acı acı gülmek” 

“Lebiŋde nūş u zehr-hecr ağzımda taŋ érmes kim/Maŋa her zehr-ḫand olġanda ol bir nūş-ḫand 

étmiş (NH 457/05)” 

 

SONUÇ 

Eski Türkçeden beri metinlerde sıklıkla geçen gülmek “Yiga bir, külke her hil” Uygur atasözün-

de ifade edildiği gibi çeşit çeşittir. Çalışmada taranan eserler neticesinde kül- fiili dışında Çağatay 

Türkçesinde gülme çeşitlerini karşılayan “aġna-, aķuķ, cıcay-, çırçay-, ġılcay, ırcay-, ķaķala-, ķatıl-, 

külçir-, külümse- ve külümsü-, mısķar-” fiilleri tespit edilmiş; fiillerin kaynaklarda geçen anlamları 

aktarılmış; ardından bu sözcüklerin geçtiği eserler ve tanıklı örnekler verilmiştir.  
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Çağatay Türkçesinde kül- fiili dışındaki gülme hâllerini karşılayan fiillerden biri olan aġna- fiili-

nin bugünkü karşılığı olan “gülmekten bayılma hâli” çalışmanın giriş bölümünde bahsedilen felsefi 

kuramlardan “psikofizyolojik kuram veya Spencer’ın boşalım kuramı”na göre açıklanabilir. Bu kura-

ma göre yoğun ruhsal durumdan daha az yoğun olan bir başkasına aniden geçilmesi insanda “enerji 

taşması”na yol açmaktadır. Bu enerji taşması vücudun gülerken gerçekleştirdiği fiziksel faaliyetlere 

yansımakta, gülen kişinin kaslarının gevşemesine yol açmaktadır. Kişinin kaslarının gevşemesi, enerji 

taşması kendisinden geçmesine yol açmaktadır. Bu durum “yerde yuvarlanmak, debelenmek, kendin-

den geçmek” anlamlarında kullanılan aġna- fiilinin Çağatay Türkçesinde “gülmekten bayılmak” an-

lamında da kullanılmasına açıklık getirmektedir. “Kahkaha atarken kendini kaybetmek, aklını kaybe-

decek şekilde gülmek, bayılacak derecede kahkaha ile gülmek” anlamları verilen aķuķ- fiili de yine 

psikofizyolojik kuram veya Spencer’ın boşalım kuramına göre değerlendirilebilir. Bu tanımlardaki 

“kendini kaybetmek, aklını yitirmek” ifadeleri akla Antik çağ yazarlarının gülmeyi insanın gülerken 

kontrolünü kaybettiği gerekçesiyle çirkinliğin ifadelerinden biri olarak görmelerine dair düşüncelerini 

hatırlatmaktadır. Dolayısıyla tanımlara gülen kişinin gerçeklik ile şuur algısının değişmesi durumu 

yansımaktadır. 

Sadece ML’de geçen cıcay- fiiline “kahkaha ile gülmek” karşılığı verilmiştir. Gülme çeşitlerin-

den biri olan kahkaha, gülmenin hem görsel (açık ağız) hem de işitsel (yüksek ses) olarak dışa vurul-

masıdır. LÇTO’da “kahkaha ile gülmek” anlamı verilen ve cıcay- fiilinin bir varyantı sayılan çırcay- 

fiiline OSTN’de “birisi veya bir şeyle alay etmek, zevklenmek”; CSS’de “bıyık altından gülmek, sı-

rıtmak (grinsen, ricaner)” anlamları verilmiştir. Üç eserde farklı karşılıklar verilen sözcük gülmenin 

çeşitli hâllerini içermektedir. OSTN’de verilen anlam alaycı gülmeyi karşılamaktadır. Bu tanımlama 

“üstünlük hissi ve gülünen nesnenin değersizleşmesi kuramı”na göre gülmenin küçümseme, alaya al-

ma amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir. CSS’de verilen “bıyık altından gülmek, sırıtmak” an-

lamı da samimiyetsiz, zoraki, yalandan gülüşü ifade etmektedir. Memnuniyetsizliği bildiren “sırıt-

mak” aynı zamanda “alay belirtir bir biçimde gülmek”tir. Dolayısıyla CSS’deki tanım “alay etmek” 

anlamını barındırdığından OSTN’deki tanımdan çok uzak bir anlamı barındırmaz. DTO’da “aklını yi-

tirmek”, LÇTO’da hem “kendisinden geçmek” hem de “abes yere gülmek” anlamlarının verildiği ġıl-

cay- fiili “kendinden geçerek gülme hâli”ne toplumun yaklaşımını, bu tarz gülmenin pek hoş karşı-

lanmadığını, abes bulunduğunu hissettirmektedir. Dolayısıyla ġılcay- fiili psikofizyolojik kuram veya 

Spencer’ın boşalım kuramı bağlamında değerlendirilebilir. “Dişlerini göstererek gülmek, sırıtmak” 

anlamına gelen ırcay- fiili ise yine çırcay- fiilinde açıklandığı üzere memnuniyetsiz gülüşün, alayın 

bir ifadesidir. Nitekim cıcay-, çırcay-, çıcay-çıcayt- fiillerinin Moğolca kökenli ırcay- fiilinin varyant-

ları olduğu görüşü söz konusu fiillerin “sırıtmak” anlamını taşıdıkları için tutarlıdır. Bu fiiller alay an-

lamını barındırdığı için üstünlük hissi ve gülünen nesnenin değersizleşmesi kuramı bağlamında değer-

lendirilebilir. “Gıdıklamak, tavukların çıkardığı ses, için için gülme, kıkırdamak” anlamlarında kulla-

nılan ķaķala- fiilinin tanımlanmasında kıkır kıkır diye gülerken (kıkırdarken) çıkan ses ile tavukların 

gıdaklarken çıkardığı ses arasında ilgi kurulmuş olması muhtemeldir. Çağatay Türkçesindeki külçir-, 

külümse- ve külümsü- fiilleri ise gülmenin hafif derecedeki biçimini, tebessümü karşılayan fiillerdir. 

LD’de geçen “gülmekten nefesi tıkanmak” anlamına gelen ķatıl- fiili ise Türkiye Türkçesinde de kul-

lanılmaktadır, tanımda gülmenin fizyolojik etkileri üzerinde durulmuştur. “Gülmek, alay etmek, dalga 

geçmek, gülümsemek” anlamlarına gelen mısḳar- fiili de yine üstünlük hissi ve gülünen nesnenin de-

ğersizleşmesi kuramı (ahlâkî kuram ya da kötümser kuram) bağlamında değerlendirilir. Bu gülme hâli 

narsisizmin ve üstünlük duygusunun verdiği haz ile açıklanmaktadır. 

Nevâyî’nin eserlerinde görülen ḳahķaha ķıl- “sesle ve çok gülmek”; tebessüm ét-/eyle-/ķıl- ve 

mütebessim bol- “gülümsemek (hafifçe gülmek)”, nūş-ḫand ėt- “tatlı tatlı gülmek, gülümsemek”; şe-

ker ḫand ét-/eyle-/körgüz-/ķıl- “tatlı tatlı gülmek, içten gelerek gülmek”; zehr-ḫand ét-/eyle-/ol- “acı 

acı gülmek” gibi yardımcı fiile kurulan birleşik fiiller yine gülme çeşitlerini tanıklamaktadır. Nevâyî 

şiirlerinde genellikle gülmek ile ağlamak ya da tatlı tatlı gülmek ile acı acı gülmek kavramlarını bir 

arada kullanarak tezat sanatından yararlanmıştır. Örneğin NH 366/05, 367/07’de şeker-ḫand ét-/eyle- 
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ile yıġla- fiilleri bir arada kullanılmıştır. NH 192/07’de ise acı acı gülmenin ağlamakla eşdeğer tutul-

duğu “Gāh yıġlar açıġ açıġ gāh eyler zehr-ḫand” dizesinden anlaşılmaktadır. Gülmek ve ağlamak in-

sanın duygusallığının yansıması olduğu için birbirini çağrıştırmaktadır. İnsanın normalden sapana 

güldüğü ve ağladığı, zaman zaman acıya da gülerek tepki verdiği düşünülürse şiirlerde bu iki fiilin bir 

arada kullanılmasının nedeni anlaşılmaktadır çünkü ağlamanın gülmenin karşıtı değil bir çeşidi oldu-

ğu görüşü yaygındır. 

Çalışmada gülme çeşitlerini karşılayan fiillerin Anadolu ağızlarındaki karşılıklarına da bakılmış, 

Anadolu ağızlarının gülme hâllerini karşılayan sözcükler yönünden oldukça zengin olduğu, “yüksek 

sesle, çirkin ve kaba şekilde gülmek, çok gülmek, katılmak, istekle içten gülmek, kahkaha ile gülmek, 

kahkaha atmak, fıkır fıkır gülmek, katıla katıla gülmek, canı gülmek istemek, yüksek sesle konuşup 

gülmek, kahkahaya yakın bir sesle kıkır kıkır gülmek, fazla gülmek, ses çıkararak ve sürekli gülmek, 

kesik kesik gülmek, arsızca gülmek, gevrek gevrek gülmek, dişlerini göstererek gülmek, sırıtmak” gi-

bi gülme hallerini karşılayan çeşitli sözcükleri barındırdığı görülmüştür.  

Çalışma gülmenin çok boyutlu ve çok anlamlı bir davranış olduğunu bu nedenle çeşitli sözcük-

lerle karşılandığını; gülmenin alaycılık, üstünlük eğilimlerinin olduğunu, gülme hâllerinin isimlendi-

rilmesinde ve tanımlanmasında gülmenin nedeni, derecesi, düzeyi, şekli, süresi, zamanı, zemini, ger-

çeklik ve şuur algısı gibi nedenselliklerin etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
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HĠBETULLAH ĠBNĠ ĠBRAHĠM‟ĠN SĀʿAT-NĀME‟SĠNDE SAAT 

KAVRAMININ KULLANIMI ÜZERĠNE GÖSTERGEBĠLĠMSEL 

BĠR DEĞERLENDĠRME 
Abdulkadir Bayram


 

 

Bir metni anlamak ve metnin anlamını bütün yönleriyle tespit etmek, yıllardır yapılan metin tahlili 

çalışmalarının temel amacı olmuştur. Metin tahlilini de doğru yapabilmek için öncelikle o dilin anlamsal 

yapısına bütün yönleriyle hâkim olabilmek ve metin içinde çeşitlenen anlamları tam olarak tespit ede-

bilmek gerekir.  

Metin tahlilinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Metin çözümlenirken metin odaklı veya yazar 

odaklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemleri ise metin odaklı yaklaşıma, 

okuyucu odaklı yaklaşımı da katarak edebî metin çözümlemesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Göster-

gebilimsel bazı yöntemlere göre metindeki kavramların yüzey yapıda ve derin yapıdaki anlamları, an-

lamsal çağrışımları, eser içinde bulunduğu konuma göre anlamları önemli olduğu gibi okuyucuda oluş-

turduğu anlamsal çağrışımlar da önemlidir. Bu bağlamda ancak okuyucunun anladıkları da göz önünde 

bulundurularak tam bir çözümleme yapılabilir.  

Bu çalışmada Hibetullah İbni İbrahim‟in Sāʿatnāme adlı eseri göstergebilimsel yöntemle kesitlere 

ayrılmış; ana metafor olan saat kavramının çeşitli kullanımları tespit edilmiş; okuyucuya yönelik çağrı-

şımlar da göz önünde bulundurularak bir çözümleme yapılmaya çalışılmıştır. Göstergelerin işaret ettiği 

göndergeler tespit edilerek, göstergeler arasındaki bağlantılar ve ilişkiler çözümlenmeye ve metnin an-

lamsal yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çözümlemede Greimas, Barthes, Propp, Derrida gibi 

göstergebilimcilerin görüş ve yöntemlerinden yararlanılmıştır.  

 

GĠRĠġ 

Vakit kavramı, tarihten günümüze, Türk toplumunda ayrı bir öneme sahiptir. Günün belirli vakitle-

rinde belirli işlerin yapılması ya da yapılmaması Türk kültürünün bir parçasıdır. Dua ve namaz gibi dini 

ritüellerin belli vakitlerinin olmasının yanında, düğün, gurbete gitme ve bazı günlük işlerin uğurlu veya 

uğursuz kabul edilen vakitleri vardır. 

Zamanın değerinin önemli olması bağlamında toplumumuzda birçok atasözü, deyim ve kıssadan 

hisse çıkarılacak hikâye bulunmaktadır. Bu bağlamda saat kavramı da vakit kavramının değerini yansıt-

ması açısından önemli bir kavram olarak eserlerde işlenmiştir. “Sāʿatnāme”den, “Saatleri Ayarlama Ens-

titüsü”ne kadar birçok eserde saat kavramı eserin ana eksenini oluşturmuştur. 

Bütün bu bilgilerin ışığında vakit ve bu kelimenin kavram alanı içinde bulunan saat kelimelerinin 

derin yapısına onlarca anlam yüklenmiştir. Göstergebilimsel yöntemleri kullanarak eserler üzerinde bir 

çözümleme ve anlamsal açıdan bir yeniden yapılandırma oluşturmak mümkündür. Bu çalışmada Hibe-

tullah İbni İbrahim‟in Sāʿatnāme‟si özelinde bu konu üzerinde durulacaktır.  

 

Hibetullah Ġbni Ġbrahim ve Sāʿatnāme
1157

 

Hibetullah İbni İbrahim hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Sadece eserinden hareketle âlim ve 

şeyh olduğu anlaşılmaktadır. 

                                                           
  Arş. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
1157 Bu kısımdaki bilgiler Buran, Ahmet (2011). Hibetullah İbni İbrahim-Sāʿ atnāme, Akçağ Yay., Ankara adlı eserden özetlenmiş-

tir. 
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Sāʿatname ise oldukça meşhur bir eserdir. Yurt içi ve yurt dışında, Süleymaniye Kütüphanesi, Milli 

Kütüphane gibi kütüphanelerin yanı sıra özel kütüphanelerde de nüshaları bulunmaktadır. Tespit edilebi-

len 233 nüshasının bulunması eserin popüler olduğunu ve yaygın şekilde okunduğunu göstermektedir.  

Eser hakkında yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi‟nde bilgiye rastlanmaktadır: “Mesnevi 

(Hibetullah b. İbrahim bs. 1857) gece ve gündüzün çeşitli saatlerinin hususiyetlerinden, bu saatlerde 

yapılması gereken dualardan ve ibadetlerden bahseder. Tevrat‟tan Kuran-ı Kerim‟den İslamileşmiş mi-

tolojik bilgilerden devşirilmiş, dünya ve ahiret hakkında malumat veren bir eserdir. Yazma bir nüshası 

Vasfi Mahir Kocatürk‟ün özel kütüphanesindedir. Eser daha ziyade halkiyat mahsulü sayılmakta-

dır.”
1158

 Bu bilgilerde yanlışlıklar da bulunmaktadır. Örneğin eserin mesnevi tarzında yazılmış olduğu 

bilgisi doğru değildir. 

Eserin yazılış tarihi belli değildir; ancak XV. yüzyılın ikinci yarısı ile XVI. yüzyılın ilk yarısı ara-

sında bir tarihte yazıldığı söylenebilir. Eserin müellif hattıyla yazılmış bir nüshası bulunamamıştır. 

 

Eserde Saat Kavramı 

Türkçe Sözlük‟te, “saat: 1. Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dili-

mi, zaman parçası. 2. Vakit, zaman. 3. Bir işin yapıldığı belli bir zaman. 4. Günün hangi saati olduğunu 

gösteren alet 5. Sayaç”, anlamlarıyla geçmektedir. Bütün bu anlamlara baktığımızda Sāʿatnāme‟de en 

çok „saat‟ kelimesi ile „vakit ve zaman‟ anlamı kast edilmiş ve bu anlam derinleştirilmiştir.  

Sāʿatnāme ise saat ile ilgili yazılmış kitap anlamındadır. Eserde „akşam saati‟, „gaflet saati‟ gibi 

ifadeler kullanılmaktadır.  

Göstergebilimsel çözümlemenin amacı, eserdeki göstergelere farklı yönlerden yaklaşarak ve eser-

deki yerdeşlikleri tespit etmek suretiyle, göstergelerin derin yapısına inerek, eserin anlamsal yapısını or-

taya koymak ve anlamsal yönden eseri çözümlemektir. Bu da anlamlama göstergebiliminin alanına gi-

rer. Rifat bu konuda şöyle der: “Son derece karmaşık yapıları olan, söylediğinin dışında da bir şeyler 

belirten, anladığımızı sandığımız anda yeni anlamlarla dolan, değişik biçimlerdeki yaklaşımlara ve hat-

ta yorumlara olanak veren, kucakladıkça derinleşen, derinleştikçe insanı kucaklayan, insan kültürü var 

olup geliştikçe onunla birlikte evrim geçirip “sürüklenen” anlamlı bütünler de vardır. Tanımlanması ke-

sin çizgilere sığdırılamayan, somut ve gözlemlenebilen bir gerçek nesne gibi değerlendirilemeyen, anla-

şılması ve sınıflandırılması doğaları gereği hiç de kolay olmayan bu tür dizgeler (sözgelimi edebiyat me-

tinleri, resimler, vb.) bildirişim amaçlı yalın dizgelerin incelenmesi gibi bir betimleyici yöntemle kavra-

namaz. Öncelikle çeşitli düzeylerde ayrıntılı bir biçimde çözümlenmeleri ve yeniden yapılandırılmaları 

gerekmektedir. Bu tür bir çözümleme ve yeniden yapılandırma da bilimkuramsal (epistemolojik), yön-

tembilimsel (metodolojik), ve betimsel (deskriptif) açıdan tümü kapsayıcı, tutarlı, yalın ve üretici bir ku-

ram, bir model oluşturma çabasını gerektirir. Böyle bir çabayı yerine getiren de anlamlama göstergebi-

limi diye adlandırılan yaklaşımdır.” (Rifat, 2014: 13).  

Barthes ise anlamlama ile ilgili: “Her anlamlama dizgesinin bir anlatım düzlemi (A) ile bir içerik 

düzlemi (İ) kapsadığını ve anlamlamanın bu iki düzlem arasındaki bağlantıya eşit olduğunu (ABİ) anım-

sayalım.” (Barthes, 2014: 84) demiştir. İşte eserde bu bağlantıdaki yerdeşlikleri ve derin yapıyı tespit 

edebilmek, eserin derin yapısındaki anlam haritalarını ortaya çıkarmamızı sağlayacaktır. 

Derrida, göstergebilimsel çözümleme yöntemi olarak “yapıbozucu eleştiri”yi savunur. “Yapıbozucu 

eleştiri, metin incelemelerinde retorik (söz bilim) ile gramer (dil bilgisi) karşıtlığına dayanır.” (Rifat, 

2014: 45). Derrida dil bilgisel kuralların, noktalama işaretlerinin anlamı kapattığından ve retorik-gramer 

tersliğinden bahseder. Eski metinler, noktalama işaretlerinin sınırlamasının olmayışı ve gramatikal yapı-

nın günümüzdeki kadar kesin sınırlarının çizilmemiş olması açısından Derrida‟nın “yapıbozucu eleştiri” 

kuramına göre incelenmeye uygun, hazır metin durumundadır. Bu durumda Sāʿatnāme de bir hazır me-

tindir.  

                                                           
1158 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990), Dergah Yay., İstanbul, C. 7, s. 379.  
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Bir edebî esere yaklaşırken genel olarak yazarın metni yazdığı ortam, dönemin tarihsel, sosyal ve 

siyasal durumu göz önüne alınır ve yazar-metin arası ilişkiler göz önünde bulundurularak inceleme yapı-

lır. “Ancak H.R. Jauss “alımlama estetiği” adı verdiği yöntemi kullanarak metne bakış açısını yazar-

metin odaklı yaklaşımın yerine metin-okur odaklı yaklaşıma çevirmiştir.” (Rifat, 2014: 53). Bu durumda 

bir metnin yalnızca yazarın dönemindeki olayların ve yazarın kimliği üzerinden çözümlenmesinin eksik 

kaldığı anlaşılmaktadır. Metnin çözümlenmesi için okuyucunun metinden ne aldığı ve metni nasıl algı-

ladığı da ön plana çıkmaktadır. Çalışmada örnekler bugünün okuyucu bakış açısıyla da değerlendirilmiş 

ve “alımlama estetiği” yöntemi uygulanmıştır. 

Metin çözümlemesi yapılırken -genellikle- metinler olay akışına göre, olay, yer ve zamanın dönüm 

noktalarına göre kesitlere ayrılır. “Kesitleme metnin, yani özdeksel gösterenin parçalara ayrılması bana 

göre, tümüyle keyfî (rastlantısal) olarak yapılabilir. Araştırmanın belli bir durumunda, bu keyfilikte hiç-

bir sakınca yoktur. Kesitleme, metni bir çeşit karelere ayırma işlemidir, böylece üzerinde çalışacağımız 

sözce parçaları elde edilmiş olur.” (Barthes, 2014: 155). Biz, bu çalışmamızda saat ifadelerinin değişim 

yerlerine göre kesitler oluşturmaya çalışacağız. 

 

1.Kesit: Bu kesitte saat metaforu tek olarak kullanılmış ve metaforun derin yapısına birkaç farklı 

anlam yüklenmiştir. 

Eserin onuncu varağında ilk defa saat ifadesi geçmiş ve huzurla geçirilecek bir vakit anlamı veril-

miştir. Saat metaforu sınırları çizilmiş bir an ifadesiyle bir yerdeşlik olarak cümlenin anlam odağı duru-

mundadır.  

Ve daḫı şehādet-i ūlānun iki yüz kez oḳıması ḥużūrıla bir sāʿat olur. (10b/2-3) 

 

Bir diğer örnekte ise saat ilmini bilmekten bahsedilmiş ve günün vakitlerinin hangi saatlere denk 

geldiğini bulmak için yapılacaklar anlatılmıştır. Burada, saat metaforu bir ölçü birimi anlamıyla verilmiş 

ve ileride ifade edilecek anlamlara derin yapıda bir gönderme yapılmıştır.  

Yine biz sözimüze gelelüm eger sāʿat bilmek dilerseŋüz gün ṭoġarken arkaŋuzı güne virüp ayaḳ 

baṣımı yigirmi altı ayak olsa iki sāʿat olur on iki ayaḳ baṣımı olsa üç sāʿat olur sekiz ayaḳ 

baṣımı olsa dört sāʿat olur altı ayaḳ baṣımı olsa biş sāʿat olur iki ayaḳ baṣımı olsa altı sāʿat 

olur yalın ayaḳ baṣımı olsa yidi sāʿat olur eger gün öyle nişānından dönse de iki ayak boyunca 

geçse yidi sāʿat olur. (11a/4-12) 

 

Bu örneklerden hareketle; Metafor: Saat 

Saat göstergesinin örneklerdeki derin yapı göndergeleri, An, huzurlu bir an, günü bölen ölçü birimi 

olarak söylenebilir. 

 

2. Kesit: Bu kesitte ana metafor “akşam saati”dir. Bu vakit iyi kötü bütün yönleriyle ele alınıp 

örneklendirilmekte; derin yapıda “akşam saati” ifadesinin olumlu ve olumsuz yanlarına vurgu yapıl-

maktadır. 

İlk olarak akşam saati anlatılmaya başlanmış, karanlık kelimesinin olumsuz ifadesinden yararla-

nılmış ve yine zulmet kelimesinin hem eziyet hem karanlık anlamlarından yararlanılarak “akşam saati” 

metaforuna derin yapıda kötü işlerin olduğu olumsuz bir vakit anlamı verilmiştir. Aynı örneğin deva-

mında melekler içinde bu saate “murad saati” denildiği, dileklerin bu saatte kabul olduğu anlatılarak 

“akşam saati” metaforuna bir de olumlu anlam yüklenmiş ve değerli bir vakit olduğu da ifade edilmiştir. 

Bu örnekle daha ilk adımda “akşam saati” metaforunun derin yapısı hem olumlu hem olumsuz çağrışım-

larla inşa edilmeye başlanmıştır. 

Ādem peyġamber ʿaleyhi‟s-selām dünyāyı ḳaraŋulıḳ gördi ẓulmet gördi aġladı andan sāʿatuŋ 

evveli bu idi bu sāʿate aḫşam sāʿati dirler insān içinde ammā feriştehler içinde murād sāʿati 
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dirler her maḫlūḳatuŋ murādı murād sāʿatinde tamām olur sāʿat evveli budur ki yatsuya dek 

ḥükmi vardur. (11b/15, 12a/1-5)  

 

Bu vakitte Allah‟ın kullarına nazar ettiği, bu saatte kılınan namaz sayesinde cennete girildiği, 

Kur‟an‟ın bu saatte indiği ifade edilmiş ve yine “akşam saati” metaforuna değer yüklenmiştir. 

Taŋrı Teʿālā bu aḫşām sāʿati girdügi sāʿatde cümle yaratduḳlarına naẓar ider. (13a/5-6) 

Bu mübārek sāʿat ki aḫşām sāʿatinde Muḥammed Muṣṭafā ʿaleyhis-selām namāza ṭuran üm-

metler ile cennet yolına girürler ve daḫı Ḳurʿan-ı Kerīm  ndüg  vaḳtdur. (13b/11-13) 

 

Akşam saati metaforu bir örnekte akşamın sessizliğine vurgu yapılarak “sakinlik saati” olarak ve-

rilmiştir. Bu saat içinde ibadetten başka iş yapılmaması gerektiği belirtilerek akşam kelimesinin derin 

yapısında sessizlik, dinginlik anlamlarına gönderme yapılmıştır. 

Ve bu aḫşām sāʿatine sākinlik sāʿati dirler evliyā dilince anuŋçün kim bu sāʿat içinde iş işlemek 

ḥaramdur ʿibādetden ġayrı. (15a/13-15) 

 

Akşam saati eserde “ulu saat” olarak anılmaktadır. Bir örnekte “akşam saati” metaforuna bildirme 

işlevi ve ulu sıfatıyla birlikte hüküm verme işlevi yüklenmiştir. 

Aḫşam sāʿati ulu sāʿatdür kişiye kendü ṣıfātın bildürür ehl-i cennet ise yidürüp ḳonuḳ aġırla-

maġıla ṣıfatlanur ve eger ehl-i cehennemlik ise ḳonuḳdan yüz döndürür ḳapusını ḳapar daḫı 

ziyāde gelür ise döger ve söger. (17a/3-7) 

 

Bu örneklerden hareketle; Metafor: Akşam saati 

Akşam saati göstergesinin örneklerdeki derin yapı göndergeleri, zulmet, karanlık, murad saati, di-

leklerin kabul olduğu saat, uhrevîlik, nazar saati, sessizlik, dinginlik, ululuk olarak söylenebilir. 

 

3. Kesit: Bu kesitte ana metafor “yatsı saati”dir. Bu saatte olacak ve yapılacak iyi kötü olaylar anla-

tılır. Derin yapıda bu saatin birçok yönüne vurgu yapılır. 

İlk örnekte yatsı saatine geçiş bildirilir ve bu saatte secde edilmesinin karşılığında darlıktan ferahlı-

ğa kavuşmak olduğu anlatılır. Bu bağlamda metafora ferahlık zamanı anlamı yüklenir. 

Pes aḫşām sāʿati gidüp yatsu sāʿati geldi pes bu sāʿatde idi kim Mūsā peyġamber ʿaleyhi‟s-

selām dört kerre Taŋrı Teʿālā‟ya secde eyledi Taŋrı Teʿālā anı dört ṭarlıḳdan ḫalāṣ eyledi. 

(30a/15-30b/1-3)  

 

İslamiyet‟te “Kadir Gecesi”, kandil geceleri gibi birçok önemli gece bulunur. Bu gecelerde duaların 

kabul olduğuna inanılır. “Yatsı saati” metaforu bu anlamda önemli gecelere işaret etmektedir. Örnekte 

bu duruma vurgu yapılmaktadır. “Yatsı saati”nin birçok saatten daha kıymetli olduğu Musa Peygam-

ber‟in Firavun‟u helak etmesi örneğiyle verilerek değer derecesi ifade edilmiştir.  

Yā Muḥammed it ḳullarıma ve ümmetleriŋe yatsu sāʿatinde baŋa ḳarşu secde eylesünler anlara 

Mūsā ʿaleyhi‟s-selām F rʿavnı helāk  tdüg  s evābın v rem. (31b/7-9)  

 

"Yatsı saati” metaforu bir örnekte “yatsı vakti” şeklinde geçmektedir. Örnekte öküz ve balıktan 

bahsedilmesi yazarın burçlara ve dünyayı öküzün taşıdığıyla ilgili efsanelere hâkim olduğunu göster-

mekte ve yatsı saatinde dünyayı taşıyan öküz ve balığın üzerinde yenilendiğine işaret etmektedir. Bu 

bağlamda "yatsı saati" metaforuna yenilenme, yeni başlangıç zamanı anlamları yüklenmektedir. 

Ve daḫı yatsu vaḳtinde yirleri götüren öküzi ve balıġı beyān idelüm her k m k  yatsu eẕānını 

vaḳtinden evvel oḳısa yirleri götüren öküzi ve balıġı aç ḳor zīrā anlar ol zamānda secdeden 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   711 

ḳalḳup ṭaʿāma başlarlar eẕānı tīz oḳıyıcaḳ ṭaʿāmı bıraḳup secdeye varurlar yatsu eẕānını geç-

rek oḳımaḳ efżaldur tā kim batışı aḳlıġı gide gice ḥükmi gele. (33a/9-15) 

 

Bu saatle ilgili son örnekte bu saatte olacak şeyler ve bu saatte yapılanların karşılığından bahsedil-

miştir. “Yatsı saati” metaforuna mübarek saat vasfı yüklenmiştir.  

Ve bu sāʿatde melekü‟l-mevt küllī maḫlūḳ üzerine naẓar ḳılur ve bu sāʿatde ḳabīrlerden ʿaẕāb 

götür lür ve bu sāʿatde ʿaẕāb ṭāʿat ve tevbe ḳabūl olur bu sāʿatde yatsuyı ḳılan mü'minlerüŋ 

ʿömri artar ve yatsuyı ḳılmayanlaruŋ yā ʿömr  veyā mālı veyā īmānı eks lür. (39a/15-39b/1-4) 

 

Bu örneklerden hareketle; Metafor: Yatsı saati 

Yatsı saati göstergesinin örneklerdeki derin yapı göndergeleri, değerli saat, duaların kabul oldu-

ğu saat, yenilenme saati, dünya düzeninin tekrar başlama saati, fayda saati, mübarek saat olarak zikre-

dilebilir. 

 

4. Kesit: Bu kesitte ana metafor “gökler saati”dir. Bu saatte semada olan olaylardan ve bunun yer-

yüzüne yansımalarından bahsedilir.  

İlk örnekte gökler saatine geçiş bildirilir ve bu saatte olacaklar anlatılmaya başlanır. Dünyadan 

gökyüzüne bir geçiş söz konusudur. “Yeryüzü insanlara gökyüzü meleklere aittir.” düşüncesine vurgu 

yapılır.  

Ve bundan soŋra giren gökler sāʿatidür bu sāʿat içinde olan ʿacāyibleri bildürür ve buŋa gök-

ler sāʿati dirler ve bu göklerin her birisi bir dürlü cevherdendür her birinüŋ ḳalınlıġı biş yüz 

yıllıḳ yoldur ve ıraḳlıġı daḫı biş yüz yıllıḳ yoldur ve her birinüŋ içinde melekler vardur dürlü 

dürlü her biri bir ʿibādetde aşaġa dünyā gögi tütündür içi ṭolu yılduzlardur ay ve gün melekle-

ridür ve bu yatsudan ṣoŋra gökler sāʿatinde feriştehler bizenür yılduzlaruŋ yüzlerin silerler 

cilālandururlar anlaruŋ yüzlerinüŋ pāsların giderürler. (39b/4-14) 

 

“Gökler saati” metaforuna meleklerin gökyüzünde olduğu, iyi işler yaptığı saat anlamı verildikten 

sonra, sonraki örnekte gökler saatinde şeytanların geldiği anlatılır ve bu metafora olumsuz yönde, şeyta-

ni zaman anlamı da verilir. 

Ve bu gökler sāʿati içinde şeyṭānlar gelürler ādem oġlanların ġaflete bıraḳurlar ve mālı çoḳ 

olanlaruŋ başına uyan ururlar mālın yimesün ve yidürmesün diyü ve hem ṭamaʿın artururlar 

yüreklerine ıṣıcaḳlıḳ bıraḳurlar ve gözlerine cehennem ḳumı ḳorlar ve uyḳu ṭamarların açarlar 

ve ḫastelerüŋ ṣāġlıġın alub ḫasteligin ziyāde iderler. (40a/11-15- 40b/1-2)  

 

Bu örnekte “gökler saati” metaforuna ölüm saati, ölüm zamanı anlamları yüklenmiş ve göğün ka-

ranlık olması, kara renk ile ölüme gönderme yapılmıştır. Bu saatin sonu ifadesi de ömrün sonuna çağrı-

şım yapmaktadır. 

Ve bu sāʿatüŋ ṣoŋında melekü‟l-mevt yir yüzine naẓar ḳılur ʿömr  tamām olmışlaruŋ cānın alur 

eks er  bu sāʿatlerde ʿömr  tamām olur emr-i ḥaḳ ile. (40b/2-4) 

 

Bazı diğer saatlerde olduğu gibi “gökler saati” metaforuna da ibadetlerin kat kat sevapla karşılık 

bulduğu vakit -yani, değeri çok yüksek olan vakit- anlamı verilmiştir. Bu ibadetlerin nuru öküz ve balığa 

bağlanarak, İslamiyet‟te olmamasına rağmen burçlardan ve efsanelerden hareketle dünyayı öküz ve ba-

lığın taşıdığına gönderme yapılmıştır. “Gökler saati”nde yapılan ibadetlerin nurunun öküz ve balığa 

gönderildiği belirtilerek “gökler saati” metaforuna dünya düzenine etki eden saat anlamı yüklenmiştir. 

Ve bu sāʿatde olan ʿ bādetüŋ s evābın Allāhdan ve resūlından ġayrı k mse vaṣfa ḳādir degildür 

ve bu sāʿatde öküzi götüren balıġa nafaḳa virilür ol balıġun nafaḳası bu sāʿat içinde ṭāʿat ve 

tesbīḥ idenlerüŋ nūrından ḥāṣıl olur. (42a/15-42b/1-2)  
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“Gökler saati”nde yağmur yağmasından ve denizlerin taşmasından bahsedilmiş ve Nuh tufanı ör-

neği verilmiştir. Nuh tufanı gibi büyük olayların da gökler saatinde olduğu ifade edilerek yine bu meta-

fora dünya üstü bir değeri olduğu anlamı yüklenmiştir. 

Ve bu sāʿat  ç nde ʿ bādetde olanlaruŋ s evābın göklere götürürler anda raḥmet olur ol raḥmet 

ki yaġmurdur yirlere iner bereket olur. (43a/5-7) 

Ve bu gökler sāʿati içinde deryālar dünyāyı ġarḳ itmege destūr umarlar ʿāsiler içün lākin bu 

sāʿatde ʿibadetde ve tesbīḥde olan mü'minlerüŋ ṭudaḳ depretmesinden bir nūr yaradılur ol nūr 

çıkar ferişte olur ol feriştenüŋ eline āteşden bir ʿaṣā virürler ʿaṣā ile deryāları ururlar deryālar 

daḫı ol feriştenüŋ heybetinden yirine varur ṭurur ve gümüldüleri kesilür ve bu sāʿatde ṭāʿat 

iden mü'minlerüŋ nefeslerinden ḥāṣıl olan meleklerdür nitekim Nuḥ Peyġamber zamānında 

dünyāyı ṣu aldı zīrā bu sāʿat  ç nde Nuh peyġamber ʿaleyh 's-selām ẕ k rden fār ġ olup uyḳuya 

varmış idi Ḥażret-i Nūḥdan ġayrı ẕ kre meşġūl yoḳ idi. (43a/9-15, 43b/1-5)  

 

Bu örneklerden hareketle; Metafor: Gökler saati 

Gökler saati göstergesinin örneklerdeki derin yapı göndergeleri, melek ve şeytan saati, ibadetin 

mükâfatının çok olduğu, çok değerli zaman, ölüm zamanı, karanlık -dolayısıyla, ölüm-, karanlıktan ha-

reketle dünya dışı, görünmeyen dünyanın saati, dünya düzenine etki etme, büyük olayların gerçekleştiği 

ve dünya üstü değere sahip zaman. 

 

5. Kesit: Bu kesitte ana metafor “uyku saati”dir. Uyku saatine genellikle olumsuz anlamlar yük-

lenmiştir. 

İlk örnekte “uyku saati” ne geçiş bildirilmiştir. Daha sonra uyku düşman olarak tabir edilmiş uyku-

nun vereceği zararlar anlatılmıştır. “Uyku saati” metaforuna olumsuz anlam yüklenmiştir.  

Bundan böyle gökler sāʿati geçüp dördünci uyḳu sāʿati girdi ve bu uyḳu içinde olan ʿacāyibleri 

bildürür çün bu uyḳu sāʿati girdi uyḳu kişilere ġālib olur şöyle düşmāndur kim kişilere Allāhı 

ve peyġamberi unutdurur ve ṭāʿatdan ḳor Taŋrı Teʿālā dīdārından ve peyġamber şefāʿatından 

ve uçmaḳ naṣībler nden alıḳor ve cehenneme girmege sebep olur. (44a/10-13- 44b/1)  

 

“Uyku saati” metaforuna örnekte güç, galibiyet ve şeytanî zaman anlamları verilmiştir. 

Ve bu sāʿat giricek uyḳu ġālib olur her kişinüŋ yanına ikişer şeyṭān gelür ṣaġında ve ṣolunda 

gelür gözlerine cehennem ḳumın ṣaçup tamarların keserler başın aġrıdurlar dört ṭarafına yılan 

gibi sarılurlar ḳulaḳlarına iġvā iderler yat aşaġa rāḥat ol Ḥaḳ Teʿālā giceyi size uyuŋ diyü ya-

ratdı ve gündüzi maʿāş içün tedārük idüŋ diyü buyurdı ol şeytānlar böyle iġvā iderler. (48a/10-

15-48b/1-2)  

 

Uyku saatinde uyanık olanlardan bahsederken bu metafora olumlu anlamlar da yüklenmiş; affedil-

me zamanı anlamı verilmiştir. 

Pes bu sāʿat içinde şeyṭānlar insāna dolaşurlar ki bu sāʿat giricek gökler ḳapusı açılur gökler 

melā‟ikeleri ve cennet ḥūrīler  y r yüzine naẓar ḳılurlar dirler ki yā Rabb bu sāʿatde uyanuḳ 

ʿibādetde olan cānları sen esirge ve cümle duʿāların sen ḳabūl eyle anları sen maḥrūm ḳoma ol 

sāʿatde ḫitāb-ı ʿizzet gelür ki, yā melā'ikelerim siz şāhid oluŋ kim bu sāʿat uyanuk olan cānlarıŋ 

günāhların maġfūr ve duʿāların maḳbūl itdim dir. (48b/6-14)  

 

Uyku saati metaforuna da bu saatte yapılan ibadetlerin karşılığının büyüklüğü anlatılarak yine yük-

sek değer yüklenmiştir.  

Eger bu uyḳu sāʿatinde elli rikʿat namāz ḳılup ikide bir selām virip ve dört r kʿātda b r selām 

v rüp ve dört r kʿatda b r yüz kerre subhān Allāhı tesbīḥ eylese ümīddür k  ol melā'‟keler 
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namāzına rāst gele her secdes nden ötür  cennettde Taŋrı Teʿālānuŋ on kez dīdārın göre her 

tesbīḥden ötür  cenāb-ı Bārī  le cennette onar kerre kelimāt eyleye her rikʿatından ötüri biŋ 

ṭāmu ehlin yarlıġaya. (54a/1-8) 

 

Bu örneklerden hareketle; Metafor: Uyku saati 

Uyku saaati göstergesinin örneklerdeki derin yapı göndergeleri, güç, kudret, galibiyet, düşmanlık, 

şeytaniyet, cehennem, gökler kapısının açıldığı zaman, dua zamanı, affedilme zamanı, ibadetlerin kat be 

kat sevapla karşılık bulduğu zaman şeklinde söylenebilir. 

 

6.Kesit: Bu kesitte ana metafor “gaflet saati”dir. Bu saatde gaflette ve uyanık olanların başına gele-

cekler anlatılır. 

İlk örnekte bu metafora geçiş yapılır. Mübarek denilerek daha en baştan bu metafora olumlu değer 

yüklenmiştir. 

Mübārek ġaflet sāʿati geldi bunuŋ içinde olan ʿacāyibleri bildürür. (55a/14-15) 

 

“Gaflet saati” metaforuna örnekte nur, aydınlık zamanı, parlaklık anlamları yüklenmiştir. 

Bu ġaflet sāʿati içinde peyġamber ʿaleyhi‟s-ṣalāt ve‟s-selamuŋ türbesinden yidi kerre nūr çıḳar 

yirleri bütün ḳablar uyanuḳ bulınan cānlar eger ʿibādetde olsun olmasun cümlesi maġfūr olur 

üzerlerine nūr ṣaçılur peyġamber ʿaleyhi‟s-selām cümle uyanuḳ olanlara selāmın yitişdürür. 

(55b/1-5)  

 

“Gaflet saati” metaforuna uykuda olanların gaflette olduğu için bu adın verildiği örnekte ifade 

edilmiştir.  

Pes bu ġaflet sāʿati içinde ṭāʿat  denler cenāb-ı Bārī ḳatında ʿivaż bulsalar gerekdür ve bu 

sāʿat içinde uyur bulınanlar bu mertebeden maḥrūm ḳalurlar. (56a/3-6)  

 

“Gaflet saati” metaforuna bu vakitte doğumla ilgili, uzun olma, nurlu olma, hünerli olma anlamları 

yüklemiş ve gaflet saatine ideal doğum zamanı anlamı verilmiştir. 

Bu sāʿat içinde gökden üç yüz altmış melek iner başları gökde ayaḳları yirdedür ve bu sāʿat 

içinde ṭoġan oġlanuŋ ve ḳızuŋ boynına b r nurdan zencīr takarlar ucını ol zencīrüŋ ʿİl yyīndek  

meleklere iletürler nitekim uyḳu sāʿatinde beyān olındı bu melek emr-i ḥaḳla bu sāʿatde beyān 

olındı bu melek emr-i ḥaḳla bu sāʿatde vücūda gelen evlāduŋ boyın uzun iderler ve bu sāʿatde 

daḫı ḥayvānlar cimā ʿitseler yā evlād ṭoġursalar hünerlü ve cins olur. (67a/2-9) 

 

Yine bu metaforda bulunan ideal doğum zamanı göndergesinden hareketle kitabın yazıldığı zamanı 

da bu saat içinde olduğu belirtilmiş ve kitabı çoğaltmanın affa neden olacağı anlatılmıştır.  

 Ve bu ḳitāb bu sāʿatde ibtidā olındı ve bu sāʿatde tekmil olındı bilüŋ ve agāh oluŋ ey ḳarındaş-

lar bu k tābı hīç el ŋüzden g dermeŋ ve evlādlarıŋuza ve ḳızlarıŋuza taʿlīm eyleŋ ve ḳādir ola-

nıŋuz yazduruŋ hīç olmazsa üç dāne yazduruŋ eger bu cümle günāhlar s zde mevcūd  se bi-

r nüŋ s evābı cümle günāhıŋuzı öder. (67a/10-15-67b/1) 

 

Bu örneklerden hareketle; Metafor: Gaflet saati 

Gaflet saati göstergesinin örneklerdeki derin yapı göndergeleri, uyku nedeniyle gaflette olunan za-

man, değerli zaman, mübarek vakit, aydınlık, nur parlaklık, nurlu olma, hünerli olma, ideal doğum za-

manı, affedilme zamanı olarak söylenebilir. 

 

7.Kesit: Bu kesitte ana metafor “arş saati”dir. Gökte olanlardan bahsedilir; göktekilerle yerdekiler 

arasındaki olaylar anlatılır.  
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Bu saatin anlatılacağı bildirildikten sonra bu saatte olacaklar anlatılır. “Arş saati” metaforuna me-

leklerin yeryüzüne indiği zaman, arşın süslendiği zaman anlamı yüklenmiştir.  

Bundan böyle ġaflet sāʿāti geçüp ʿarş sāʿati geldi ve bu ʿarş sāʿati içinde olan ʿacayibleri bil-

dürür ve bu ʿarş sāʿatinde ʿarş bizenür içindeki melekler ʿarşı ṭavāf iderler andan Ravża-i 

muṭahharaya inüp ṭavāf iderler andan beytü‟l-maʿmūra çıkarlar ṭavāf iderler yine ʿarşa varur-

lar. (93b/4-8)  

 

Bu saatte yapılan secdenin kıymeti ifade edilmiş ve Allah‟a yakın olunduğu bildirilmiştir. Bu ör-

nekten hareketle metafora yakınlaşma anlamı yüklenmiştir.  

Ve bu sāʿatde olan secdeler Taŋrı Teʿālānuŋ ḳudret-i cemāline ḳarşu olur. (93b/8-10)  

 

“Arş saati” metaforuna iyilik zamanı, bereketli zaman anlamları verilerek, olumlu anlamlar yük-

lenmiştir.  

Bu sāʿatde ʿarşdan göklere ve göklerden yir yüzine ḥisāba gelmez melekler inerler siyāh dül-

bendler birle oġlan ṭoġuran ḫātunlara ve yatan meyyitlere rāḥatlik virürler ve iş üzerinde olan-

laruŋ berekātın artururlar ve ẓālimlerüŋ ẓulmın ḳaldururlar. (93b/13-15, 94a/1-2)  

 

Bir örnekte arş tarif edilerek ona yeşil mücevher denmiş; anlatılamayacak kadar büyüklük ve güç-

lülük anlamları verilmiştir. Bu anlamlar “arş saati” metaforuna da yansımıştır.  

ʿArş yaşıl cevherdendür anuŋ ululıġı dil ile vaṣf olmaz yitmiş biŋ başı vardur her başıŋda yit-

miş biŋ yüzi vardur her yüzinde yitmiş biŋ aġzı vardur her aġzında yitmiş biŋ dili vardur her di-

l  b ŋ dürlü lüġat  le Allāhu Teʿālāya tesbīḥ ider bir dem raḥat olup diŋlenmez. (94a/5-10)  

 

Bu örneklerden hareketle; Metafor: Arş saati 

Arş saati göstergesinin örneklerdeki derin yapı göndergeleri, meleklerin zamanı, Allah‟a yakınlık, 

iyilik zamanı, bereketli zaman, büyüklük olarak söylenebilir. 

Eserin başından sonuna kadar kullanılan saat kelimesi gece vakti ile ilgilidir. Bu durumda olumlu 

olumsuz bütün anlamların yüklendiği ve hüküm verilen zaman gece vaktidir. Bu bağlamda gece metafo-

ru da bütün özellikleri, anlamları kendinde toplayan bir üst metafor olarak görülmektedir. 

 

Greimas Yöntemine Göre Sāʿatnāme 

Greimas, metin çözümlemesinde zıtlıklardan yararlanır. Metnin ana ekseninin zıtlıklardan oluştu-

ğunu ve anlamsal yapının bu zıtlıklar üzerine kurulduğunu savunur. Bu görüşten hareketle “göstergebi-

limsel dörtgen” veya “Greimas Dörtgeni” denilen sistemi oluşturur. Eserin anlam akışını bu dörtgen üze-

rine aktarır ve zıtlıklardan çıkarımlar yapar. 

Eserde ana metafor olan saat kavramı kullanılırken zıtlıklardan sıkça yararlanılmış ve o saat içinde 

olumlu ve olumsuz durumlar anlatılmıştır. Bu zıtlıklardan birkaçı: nur-karanlık, cennet-cehennem, gök-

yer, şeytan-melek… Bütün bu zıtlıklardan yararlanılırken eserin birçok yerinde geçen ve eserin ana ek-

senini oluşturan iki zıtlık metaforu bulunur ve eserin ana zıtlık kavramı bunlardır: uyuma-uyanık olma, 

affedilme-affedilmeme. 

Eserin Greimas Dörtgeni üzerindeki görüntüsü şu şekildedir: 

ġekil 1: 
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ġekil 1: Eser Greimas Dörtgeni‟ne uygulandığı zaman ortaya böyle bir şekil çıkmaktadır. Şekle 

baktığımızda „uyku‟ ile „uyku değil‟ arasında bir karşıtlık bulunmaktadır. Bu bağlamda, „affedilme‟ ile 

„affedilmeme‟, „uyuma‟ ile „ibadet etme‟, „karanlık olma‟ ile „nurlu olma‟ ibareleri arasında birer karşıt-

lık bulunmaktadır. „Uyku‟ ile „affedilmeme‟, „uyuma‟ ve „karanlık olma‟, „uyku değil‟ ile „affedilme‟, 

„ibadet etme‟ ve „nurlu olma‟ arasında birer içerme ilişkisi bulunur. Dörtgene göre çelişkenlik ilişkisi ise 

„uyku‟ ile „affedilme‟, „ibadet etme‟, „nurlu olma‟ arasında ve „uyku değil‟ ile „affedilmeme‟, „uyuma‟ 

ve „karanlık olma‟ ibareleri arasında bulunmaktadır. 

Greimas yöntemine göre tespit ettiğimiz bu ilişkiler metnin tam olarak çözümlenip anlaşılmasında 

anahtar niteliğindedir. Bu ilişkilerden hareketle eserde sıkça bahsedilen günün belli saatlerinde uyumak 

kötülüğe; uyanık olmak ise iyiliğe sebep olmaktadır. Bu saatlerde yapılacak işler eserde ayrıntılı şekilde 

anlatılmaktadır. Bu işleri belirtilen saatler içinde yapan kişi ödüllendirilecek; yapmayan kişi ise cezalan-

dırılacaktır. Bu duruma da baktığımızda eserin ana ekseninin genel bir zıtlık akışı bulunmaktadır. Eserin 

Greimas Dörtgeni‟ne uygulanmış şeklinden yapılan çıkarımlar bu şekildedir. Karşıtlık, çelişkenlik gibi 

ilişkilerin eserin akışına ve anlamsal düzlemine ciddi katkılar yaptığı görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Saat kavramı ve bu kavramın kavram ailesi içinde bulunan vakit, zaman ve an gibi kavramların in-

san hayatında ciddi bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu kavram üzerine incelediğimiz eser dışın-

da da birçok eser yazılmıştır. İncelenen eserin birçok nüshasının olması ve bu kavramların ana metafor 

olduğu birçok eserin yazılmış olması saat kavramının insan hayatında önemli bir yerinin olduğunu gös-

termektedir. 

Eser üzerinde yapılan incelemede, eser kesitlere ayrılarak ana metaforlar üzerinden derin yapıdaki 

anlamlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda göstergelerin yüzey yapısında ilk akla gelen anlamının 

dışında derin yapısında da birçok çağrışım yaptığı ve özellikle ana metafor durumunda bulunan göster-

gelerin çok geniş bir çağrışım alanı bulunduğu, okuyan kişiye göre de şekillenen en basitten en derine 

birçok anlam ifade ettiği ve çok sayıda göndergesinin olduğu görülmüştür. Göstergelerin işaret ettiği 

göndergeler tespit edilip son olarak Greimas Dörtgeni de kullanılarak eserin anlamsal yapısı çözümlen-

meye çalışılmıştır. 

Türk dilinin eski ve köklü olması, binlerce yıldır milyonlarca insan tarafından konuşuluyor olması 

ve bu dille yüzlerce kıymetli eser yazılmış olması Türk dilinin gücünü göstermektedir. Bu dille yazılan 

eserler, nesilden nesile aktarılırken her okunuşta farklı anlamlar kazanmakta; başka bir deyişle farklı ba-

kış açılarından, eserlerin derin yapılarındaki farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan gösterge-

bilimsel çözümleme yapmak eserlerin anlamsal yapılarının tam anlamıyla tespit edilmesine katkı sağla-

ma açısından oldukça önemlidir. Böylece, Türk dilinin çok katmanlı, zengin, anlamsal yapısının birkaç 

katmanı daha çözülmüş olacaktır.  
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ĠSTĠKLAL MARġI‟NDA “ĠSTĠKLAL” KAVRAMI 
Ahmet Bozdoğan


 

 

İstiklal Marşı, bugüne kadar birçok kez yorumlanmış, tahlil edilmiş, dizeleri teker teker ele alın-

mış veya bir bütün olarak marşın tamamı şerh edilmeye; yani açıklanmaya çalışılmıştır. Adına yorum, 

tahlil veya şerh denilen bu değerlendirmelerin hepsi özgünlük taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle İstiklal 

Marşı hakkında yapılan bu değerlendirmelerin her biri, marşın farklı yönünü ele almakta, onun verdiği 

farklı mesajlara temas etmektedir. 

Hakkında bunca çalışma olmasına rağmen her bir çalışmanın İstiklal Marşı‟nın farklı bir yönünü 

ele alması, bu marşın edebî bir metin olarak ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Çünkü edebi-

yat biliminde edebi bir metnin değerini belirleyen ölçütlerden biri de o metnin “yeniden okumalara”; 

diğer bir ifadeyle “farklı okumalara” açık olup olmamasıdır. Ahmet Haşim‟in deyimiyle “şiir, resulle-

rin sözleri gibi, muhtelif tefsirata müsait bir vüsat ve şümulü haiz olmalı. Bir şiirin manası diğer bir 

mana olmağa müsait oldukça, her okuyan ona kendi hayatının da manasını izafe eder ve bu suretle 

şiir, şairlerle insanlar arasında müşterek bir teessür lisanı olmak payesini ihraz edebilir” (Ahmet Ha-

şim, 2017:66-67). İşte İstiklal Marşı, lirik bir millî marş olması hasebiyle herkeste ortak duygular 

uyandıracak bir şiir olmasının yanında, aynı zamanda her okuyan tarafından farklı yorumlanabilecek 

şekilde yeniden okumalara açık bir metin olduğu için edebî olarak son derece kıymetli bir metindir. 

Öte taraftan İstiklal Marşı‟nın değeri sadece yeniden okumalara açık bir edebî metin olmasından 

ileri gelmez. O, bu edebî değerinin yanında, hatta bu edebî değerinin ötesinde Türk milletinin millî 

marşı olması yönüyle de son derece önemli bir metindir. 

Şüphesiz ki Türk millî marşı Mehmet Akif Ersoy‟un yazdığı bu marş değil de başka bir marş ol-

saydı Türkler ona da aynı değeri verirdi. Ama işin can alıcı noktası tam da buradadır: İstiklal Marşı, 

Müslüman Türk milletinin değer yargılarını, hassasiyetlerini ve ideallerini en iyi yansıtan metin oldu-

ğu için Türk millî marşı olarak kabul edilmiştir. 

Marşın metni bu dikkat noktasıyla ele alınacak olursa Akif‟in baştan sona kadar Müslüman Türk 

milletinin hassasiyetlerini dile getirdiği görülür. İstiklal Marşı, “Türk-İslam düşüncesinin temel kav-

ramlarına ve düşünce yapısına yer verir. Bayrak, kahraman Türk ırkı, hürriyet, istiklal, Hakk‟a tap-

mak, iman, vatan, geleceğe ümitle bakmak, şehit, tarih, mabet, ezan, İslam gibi terim ve kavramlar et-

rafında Türk-İslam düşüncesini güçlü bir şekilde irdeler” (Çetin, 2011: 23). Bununla birlikte İstiklal 

Marşı‟nın “tema”sı; yani ana konusu “istiklal” kavramıdır. 

Marşın başlığının ilk sözcüğü “istiklal”dir. Metnin son sözcüğü de 

“Hakkıdır Hakk‟a tapan milletimin istiklal” 

dizesindeki yine aynı sözcüktür. 

Elbette bu bir tesadüf değildir. “İstiklal” kavramı Türk milletinin çok önemli bir karakterinin ni-

şanesidir (Okay, 2010: 72). 

Büyük Şair Akif, sadece ilk ve son sözcüklerde değil; baştan sona kadar şiirin bütün bentlerinde 

Türk milletinin bu karakterini yansıtacak konu üzerinde durmuştur. 

Her şeyden önce bu şiirin “Kahraman Ordumuza” ithaf edildiği hatırlanmalıdır. Akif‟in şiirini it-

haf ettiği ordu, Müslüman Türk milletinin bağrından çıkan ve bağımsızlık mücadelesi veren ordudur. 

Zaten “ “Kahraman Ordumuza‟ ithafı, aynı zamanda „Kahraman Milletimize‟ manasını da taşımak-

tadır” (Okay 2010: 72). 
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Şiirin ilk bendi, hatırlanacağı üzere 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

dizeleriyle başlar. Şair bu dizelerde, milletin en son mensubunun ocağı tütmeye devam ettikçe; yani 

milletin en son ferdi yaşamaya devam ettikçe al bayrağın şafaklarda dalgalanmaya devam edeceğini 

belirtir. Bilindiği gibi bayrak, bağımsızlık sembollerindendir. Millet olma bilincine varmış her toplu-

luğun bayrağı olabilir; ama sadece bağımsız bir milletin bayrağı gönderde dalgalanabilir. Akif de, ta-

nıtıcı vasıflarından biri bağımsız yaşama tutkusu olan Müslüman Türk milletinin bu tutkusuna vurgu 

yaparak marşa başlar. Sonra neredeyse her bentte bu bağımsızlık tutkusunu tekrar ifade eder. Bunları 

sırasıyla hatırlamakta fayda var: 

İkinci bentteki 

Hakkıdır, Hakk‟a tapan milletimin istiklal 

 

Üçüncü bentteki 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

 

Dördüncü bentteki 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  

 

Beşinci bentteki 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın 

Doğacaktır sana va‟d ettiği günler Hakk‟ın 

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. 

 

Sekizinci bentteki 

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli,  

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli,  

 

Onuncu bentteki 

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır; Hakk‟a tapan milletimin istiklal 

dizeleri, görüldüğü gibi doğrudan doğruya bağımsızlık tutkusuna vurgu yapan ifadelerdir.  

Marşın 6, 7 ve 9. bentlerindeki mısralar da burada zikredilen mısraları bütünleyen anlam taşıma-

ları münasebetiyle Türk milletinin “istiklal” tutkusunu yansıtan ifadeler olarak sayılabilir. 

“İstiklal Marşı‟nın önce ikinci birimini noktalayan sonra da şiirin bütününü bir hüküm cümlesi 

olarak kapatan „Hakkıdır Hakk‟a tapan milletimin istiklal‟ mısraı, tekrar edilmesi nedeniyle dikkati 

çektiği gibi, öne de çıkar. Bu mısrada yer alan „Hakk‟, „hak‟, „millet‟ ve „istiklal‟ kelimelerinin, Meh-

met Akif‟in poetik tutumunda önemli bir yeri vardır” (Doğan, 2010: 191). 

Akif, Müslüman Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden beri her zaman öncelikleri ara-

sında yer alan bağımsızlık tutkusuna bu kadar kesif bir üslupla vurgu yaptığı; yani Türk milletinin 

hassasiyetini bütün gerçekliğiyle dile getirebilme başarısını gösterdiği için onun kaleme aldığı şiir 

herkesin takdirini kazanmıştır. 

Türkler için “bağımsızlık” kavramı kuru bir laftan, romantik bir söylemden ibaret değildir. 

“Türkler‟de vatan anlayışı hürriyet ve bağımsızlık fikriyle birlikte yürümektedir” (Kafesoğlu, 2012: 
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488). Türkler yüzyıllardır bağımsızlık tutkularını her vesileyle göstermiş; bunu da ebedî kalacak edebî 

metinlerine işlemekten geri durmamışlardır. 

Esasen “istiklal” Türklerin gerçekten de yaratılıştan gelen en önemli özelliklerinden biridir. Yüz-

yıllar öncesinden seslenen Bilge Kağan‟ın “Türk Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök basmasa, altta 

yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim boza bilecekti?” (Ergin, 1988: 24) şeklindeki ifadesinin ve 

Tanzimat sonrasında Türklük bilincinin ihyasında etkili olan ediplerden Mehmet Emin‟in,  

“Ben bir Türk‟üm dinim, cinsim uludur,  

Sinem, özüm ateş ile doludur 

(…) 

Yaradan‟ın kitabını kaldırtmam,  

Osman‟cığın bayrağını aldırtmam,  

Düşmanımı vatanıma saldırtmam” (Yurdakul, 2007: 31) 

şeklindeki mısralarının, Akif‟in zihninde şekillenen ve kaleminden dökülen İstiklal Marşı‟ndaki  

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

şeklindeki dizelerden anlam olarak bir farkının olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Her üç metin de aynı 

duyguyu, aynı düşünceyi dile getirmektedir. Keza Orhan Okay‟ın ifade ettiği üzere: 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım 

Yırtarım dağları, enginlere sığmaz, taşarım 

mısralarında da Türk milletinin tarihinin en eski devirlerinden beri devam ettirdiği istiklal tutkusuna 

işaret vardır (Okay, 2010: 73). 

Benzeri yüzlerce örneği gösterilebilecek bu metinleri yan yana koyup okuyan ve düşünen herkes 

bunlardan tek bir anlam çıkaracaktır: “Bağımsızlık”, Türklerin asla vazgeçemeyecekleri, yaratılıştan 

gelen özelliklerinden biridir. Nitekim Türkler bunu en son İstiklal Savaşı‟nda göstermiştir. 

Yeri gelmişken şu düşünceleri dillendirmenin tarihe not düşmek açısından anlamlı olduğu unu-

tulmamalıdır: 

İstiklal Savaşı yıllarında, düvel-i muazzamanın ve işbirlikçilerinin çok açık biçimde üstün olduk-

ları maddî imkânlarına karşı en zayıf anlarında sahip oldukları inanç sayesinde düşman kuvvetlerine 

yenilmeyen Türk milletinin bu başarısının tarihten gelen istiklal tutkusunun bir sonucu olduğu söyle-

nebilir. Türk milletinden o zaman kanla alamadıkları toprakları bugün ve bundan sonra masa başında 

diplomatik girişimlerle alabileceklerini düşünenlerin tarih okumalarını çok daha sistematik ve bilimsel 

sonuçlar çıkaracak şekilde yapmalarında fayda olduğu hatırlatılmalıdır. 
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BĠLĠM, SOSYAL BĠLĠMLER, BATI VE TÜRKĠYE ÜZERĠNE

 

Fatih Arslan


 

 

GĠRĠġ 

Bilim, bir insan faaliyeti olarak, her ne kadar sonraları diğer insan faaliyetlerinden ayrıcalıklı bir 

konum talep etmişse de, insan olmanın her türlü zaafıyla maluldür. Her alanda olduğu gibi, bilimde 

de, ele alınan konular, onu ele alanın konumundan bağımsız değildir. Bilimin temelde bir soru sorma 

faaliyeti olarak başladığını kabul edersek, bu faaliyetin gerisinde soruyu soran olarak insan/özne bu-

lunmaktadır. Yani, konu/nesne, özneye doğrudan ve dolaysız olarak açık durmamaktadır; tersine nes-

nenin, öznenin bilimsel ele alış ve sorusunu soruş tarzından bağımsız olmadığı görülür. İster konu, 

öznenin onu kavrayış tarzından bağımsız olarak öznenin önünde duruyor sanılsın; ister özne kendisi-

nin konu karşısında herhangi bir kavrayış tarzından arınmış bir biçimde durduğunu varsaysın; gerçek-

te olan şudur: özne hep konuya yönelmektedir ve bu konuya doğrudan doğruya yönelmemekte; konu 

öznenin belli bir ilgi ufkuna girmektedir. Demek ki, özne, nesnesi karşısına belirli ilgiler ve bakış açı-

ları ile donanmış olarak çıkmaktadır. İlgilerin ve bakış açılarının saptanması, öznenin sahip olduğu 

olanaklara göre gerçekleşmektedir. Bu durum, bilim adamının nesne olarak yöneldiği olgular karşı-

sında edilgin bir seyirci olmadığını, tersine etkin bir tutum içinde olduğunu ve nesnesine ancak böyle 

bir konum içinde yöneldiğini gösterir. Bilimsel nesne karşısında öznenin kurucu bir rolü vardır ve işte 

bu rolün kendisi yine bilimsel bir konu olarak ele alınamaz. Bu minvalde bilimde, ele alınan konu 

karşısında soyut bir salt özne bulunmadığı, öznenin, tarihsel ve toplumsal somutluğu içindeki insan 

olduğu söylenebilir.
1159

 

Sosyal bilimlerin, 19. yüzyıldan itibaren doğa bilimleri ekseninde geliştiği bir gerçekliktir. Sos-

yal bilimler metodolojik düzeyde, doğa bilimlerini referans kabul etmiştir. 19. yüzyılda kendisini do-

ğabilimsel bir temele oturtmaya çalışan sosyal bilimlerin mantığını doğru idrak etme hususunda bili-

min neliği ve soykütüğü üzerine eğilmek gerekir. Daha açık bir deyişle, sosyal bilimlerin doğa bilim-

lerine yaslanması 19. yüzyılda belirgin bir hal almış olmasına karşın, bu durumun bir arkapla-

nı/artyöresi vardır. 19. yüzyılda sosyal bilimlerin doğa bilimlerine dayanması sorunsalını ancak daha 

geniş bir perspektifle tahlil edebiliriz. 

 

Bilim 

Bu çalışmanın odak noktası, “dünyanın doğası ve insanoğlunun bu doğadaki yeri nedir?”
1160

 so-

rusunu merkeze koymuş bir faaliyet alanı olarak bilim. Daha doğrusu cevapları bu sorunun şu çarpı-

tılmış versiyonuna göre arayan bilim. Dünyanın doğası nedir ve insanoğlunun bu doğadaki yeri ne 

olmalıdır ki kurulan mevcut sistem sorunsuz devam edebilsin? Bu soru karşısında şu sorular oldukça 

                                                           
 Babam Prof. Dr. Mehmet Arslan için bir armağan kitabı hazırlığı yapıldığını öğrendiğimde bu soylu girişime dâhil ola-

bilmek adına yazacağım yazının konusunun ‚bilim‛den başkası olamayacağını düşündüm. Bunun iki nedeni var. Bi-

rincisi akademik hayatımın başlangıcından bu yana bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi sahalarının ana ilgi alanımı oluş-

turmuş olması. Diğer husus ise, çok erken yaşlarımdan itibaren bir bilim adamı, bir akademisyen nasıl olmalıdır, nasıl 

çalışmalı, nasıl davranmalı, nasıl yaşamalıdır sorularının cevaplarını kendi varoluşunda somutlamış bir şekilde örnek-

leyen babamın entelektüel halesi çevresinde yetişmiş olmam. Bu minvalde, ömrünü mutlak bir disiplinle ve azimle ilme 

adamış bir bilim adamının onurlandırıldığı kitabın bu bölümünü bilim, sosyal bilim, modernleşme meselelerini sosyo-

lojik bir bakış açısıyla değerlendirerek hazırladım. 
 Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. 
1159 Störker, Elisabeth; Bilim Kuramına Giriş, Çeviren: Doğan Özlem, Gündoğan Yayıncılık, Ankara, 1995, s. 18. 
1160 Thılly, Frank; Yunan ve Ortaçağ Felsefesi, Çeviren: İbrahim Şener, İzdüşüm Yayınları, İstanbul, 2002, s. 93.  
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önemlidir: “Kim bu bilimin Tanrı‟sı? İnsanlara nasıl kullanacağını açıklayacak ahlaka sahip olmadan 

güç teklif eden Tanrı kim?”
1161

 

Bu Tanrı, kapitalizme ruhunu veren Protestan ahlâkının Tanrı‟sı
1162

 olabilir mi? Ama metinler 

yoruma muhtaç yaratılar değil mi? Bu durumda sorunu nerede konumlandırmak gerekir. Metnin yara-

tıcısı Tanrı‟da mı, yoksa yorumcularda mı? İlk bakışta, yorumcular zan altında gözüküyor. Ancak, on-

ların Tanrı‟sı gerçekten Protestanlık‟ın Tanrı‟sı mı? Bize göre, değil. Peki, bilimin bizatihi kendisi 

Tanrı olabilir mi? Cevap: Hayır! Bilim, Tanrı değildir! Ancak, bu cevap onun masumiyetini kanıtla-

maz. Evet, bilim, Tanrı değildir, fakat dindir. Tanrı ise akıldır. Aydınlanmanın baş tacımız yaptığı 

akıldır.  

Bilindik bilim-din, akıl-Tanrı analojisine vardığımızın farkındayız. Lakin analojinin bilindik ol-

ması, onun yanlış ya da kullanışsız olduğu anlamına gelmez. Çalışmamızın sorunsalını açmak için bu 

analojinin kullanışlı olduğuna ve geliştirilmesi gerektiğine kâniyiz.  

Akıl Tanrı‟yı öldürüp, onun yerine geçen Tanrı‟dır. Darbe, her darbe gibi kanlı olmuştur. Önceleri, 

eski Tanrı‟nın inananları, Engizisyon‟u işletmişler ve yeni Tanrı‟ya inanan sapkınları cezalandırmışlar-

dır. Ancak bu yeterli olmamıştır. Engizisyon, yeni dinin müminleri için iman testi yerine geçmiş, testler 

imanı daha da güçlendirmiştir. Güçlenen yeni müminler, darbeyi gerçekleştirmişlerdir. Bu kez eski mü-

minler için zor zamanlar başlamış ve giyotinler onlar için kurulmuştur. Bu kanlı sürecin üzerinde ise 

akıl, “özgürlük”, “eşitlik”, “kardeşlik” ve “insancıllık” gibi “yüce” değerler yükselmiştir.  

Bu değerleri ortaya koyup, savunup, geliştirenler önceki dönemin çilekeşleri ve onların ardılları 

olan aydınlanma düşünürleridir. Onlar, yeni dinin havarileridir. Darbe gerçekleşip, yeni düzen kurul-

maya başlandığında ise “azizler” ortaya çıkmışlardır. Havarilerden aldıkları ilhamla yeni toplumun 

nasıl olması gerektiğine dair irşada girişen azizler, bizim de mensubu bulunduğumuz sosyal bilimler 

alanının kurucu babalarıdır. 

Her dinde olduğu gibi, bilim dininde de atalar kültüne bağlılık varır. Bu nedenle bizler, herhangi 

bir bilimsel faaliyete girişmeden önce kurucu babalara müracaat ederiz ve onlardan hareketle çalışma-

larımızı yönlendiririz. Azizlerimizin eserleri, alanımızın klasikleridir. Onlar klasiklerdir, çünkü darbe 

sonrası kurulan yeni düzeni kurulmakta olduğu dönemlerde ve oldukça yetkin bir tarzda analiz etmiş-

lerdir. Düzen kurulduğundan bu yana da, kısmi değişim ve dönüşümler dışında, büyük çaplı kırılmalar 

yaşanmadığı için klasik olma özelliklerini yitirmemişlerdir. Keza bizlerin ve hâlihazırda bilim adam-

ları hiyerarşisinin üst seviyelerinde bulunanların ki onlar bilim dininin mezheplerinin mürşitleridir, sık 

sık onlardan icazet alma gerekliliğinde bir azalma olmamıştır.  

Bizler, kutsanan bilimin/bilim dininin müritleriyiz. Hiyerarşide bizim altımızda olanlar ise, talip-

lerdir. Tüm dünyada her yıl bilim dininin mezheplerine on binlerce talip katılır. Talipler, seçici-

geçirgen özellik arz eden mezhep içi hiyerarşilerde imanları ve azimleri ölçüsünde yükselebilirler. 

Ancak varılabilecek en üst nokta mürşitliktir artık. Azizlik kontenjanı bütünüyle kapanmasa da büyük 

ölçüde kısıtlı hale gelmiştir. “Tarih boyunca, hemen hemen her dönemde ve ülkede, büyük azizlerle, 

sanatçılarla ve bilginlerle karşılaşırız. Günümüzün azizleri, bin yıl önceki azizlerden daha aziz olma-

dıkları gibi, sanatçılar da eski yunan sanatçılarından daha sanatkâr değildir. Ama bilginlerimizin bilgi-

si, önceki bilginlerin bilgisinden hiç kuşkusuz ki daha kapsamlı ve daha incedir. Öyleyse birikebilen 

ve ilerleyebilen yegâne insan faaliyeti bilimdir ve bu nedenle, eski medeniyetle bizimki arasındaki en 

büyük fark, bilimsel bili düzeyleri arasındaki farktır.”
1163

 Bu görüşe, özellikle de bu kriterler çerçeve-

sinde katılmamız mümkün değildir. Bilimin yanı sıra, ideolojiler ve dinler de kendilerine özgü tarz-

larda birikebilen ve ilerleyebilen bilgiler üreten alanlardır. Bilim özünde bir inançlar ve ritüeller sis-

temidir. Bilim, ideolojiden ve dinden ayrı bir sistemdir. Ancak onlardan çok üstün bir biçimde ko-

numlandırılması tartışmalıdır. Bu tutum, darbeyi yapan tarafın kendini meşrulaştırma operasyonunun 

parçalarından biridir ve emperyalist paket programa dâhildir. Batı‟nın Doğu toplumlarının yaratılarını 

                                                           
1161 Brown, Dan; Melekler ve Şeytanlar, Çeviren: Petek Demir, Altın Kitaplar, İstanbul, 2004, s. 176. 
1162 Weber, Max; Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu, Çeviren: Zeynep Gürata, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2002. 
1163 Tekeli, Sevim ve Diğerleri; Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1999, s. 418. 
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“bilim dışı”, “çağdışı”, “barbar” ve “ilkel” gibi sıfatlarla nitelemesinin araçlarını bu tip derecelendi-

rilmiş sınıflamalar oluşturmaktadır. Böylelikle, Batı tarafından bize sunulan her şey, çift taraflı kulla-

nıma açıktır. Tâbi olmamız gereken akıl onların aklıdır. Kutsallaştırılan özgürlük ve eşitlik idealleri 

Batı insanı içindir. Bilim, Batılıların doğaya ve toplumlara hâkimiyetinin gerçekleştirilmesini sağla-

mak amaçlıdır. 

 

Sosyal Bilimler  

Modern kapitalist toplum düzeninin Batı‟da oluşup tüm dünyaya dağılıp yayılması sürecinin çö-

zümlenmesi işi, kuruldukları günden bu yana sosyal bilimlere verilmiştir. Sosyal bilimlerin kuruluş 

amaçları modern kapitalist toplumların incelenmesi, sorunlarının ortaya konulması ve çözüm yolları-

nın araştırılması, gündelik yaşamdan uluslararası ilişkilere kadar tüm alanların nasıl oldukları ve nasıl 

olmaları gerektiğinin belirlenmesi olarak özetlenebilir.  

Sosyal bilimler kuruldukları günden bu yana doktriner bir kimlik arz etseler de, bir yandan da 

kendi iç sorunlarıyla uğraşmaktan kurtulamamışlardır. Bu sorunlar, ontolojik, teorik, epistemolojik ve 

metodolojiktir. Sosyal bilimlerin doğdukları günden bu yana varoluşsal sorunlarla malül olduklarını 

söylemek yanlış olmaz. Sosyal bilimlerin geçen onlarca yıl zarfında rüşdünü ispat etmiş, sorunlarını 

çözmüş, beklentileri karşılamış olmaları gerekirken giderek daha sorunlu alanlar haline geldikleri 

açıktır. 20. yüzyılda bilimlerin genel olarak eleştiriye açık hale gelmeleri, sosyal bilimlerin de bilim 

olma hüviyeti nedeniyle eleştirilerden uzak kalmasını güçleştirmiştir. Günümüzde sosyoloji ve diğer 

sosyal bilimler yoğun bir eleştiri sağanağı altındadır. Bize göre, sosyal bilimlerin bugünkü ve geçmiş-

teki halleri, onun doğa bilimsel temellerinden ve kapitalizmin bütün bir bilimler alanında olduğu gibi 

sosyal bilimlere yönelik müdahalelerinden kaynaklanmıştır.  

Bilmek, egemen olmaktır. Hakkında bilgi sahibi olunmayan nesnelere, süreçlere, insanlara ya da 

toplumlara egemen olmak mümkün değildir. Bu nedenle, mevcut sistemin yürüyebilmesi için üzerin-

de işleyeceği zeminlerin bilgisine sahip olması gerekir. Bu süreç iki yönlü işler. Bir yandan sistem, bi-

limlerden ihtiyacı olan bilgilerin üretilmesini isterken, öte yandan bilimler mevcut sistemden nema-

landıkları için sistemin ideolojisi doğrultusunda bilgi üretirler. Bilgi üretim süreci ise, modern Batı si-

teminin temel paradigması olan pozitivizm üzerinden işler. Pozitivist duruş/paradigma gerçekliğin 

parçalara bölünerek anlaşılabilirlikten uzaklaştırılması ve parçalı gerçekliğin bilgisinin mümkün oldu-

ğunca nicelleştirilerek muktedirlerin iktidarlarını sürdürmelerinin aracı olarak iş görmesi hasebiyle so-

runlu bir alandır. 

 

Pozitivizm ve Sosyal Bilimler 

Pozitivizmin biçimlendirdiği sosyal bilimlerin çeşitli problemlerinin olduğu aşikârdır. Pozitiviz-

min ruhunun sarmaladığı sosyal bilimler bir dizi sıkıntılarla doludur. Bu bağlamda pozitivizmin ördü-

ğü sosyal bilimlerin mantığının ve metodolojisinin yarattığı sıkıntıları şu şekilde sıralayabiliriz
1164

: 

 Sosyal bilimlerin pozitivist karakteri ve bağlamı, onları toplumu doğa benzeri bir yapılanma ola-

rak algılamaya itmiştir. Doğanın bir nesne olarak toplum ya da insanla büyük farklılıklar taşıdığı 

aşikârdır. Farklı nesneler üzerinde aynı aletlerle çalışma zorunluluğu, sosyal bilimlerin temel 

açmazlarından birini oluşturur. 

 Sosyal bilimler, kuruluşlarından bu yana, egemen sınıfların ideolojik aygıtı olarak iş görürler. 

Sosyal bilimler, modernliğin ürünüdür ve dolayısıyla modern dünya sisteminin kurucusu olan 

                                                           
1164 Esgin, Ali; Anthony Giddens Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2005; Gıddens, Anthony; Sosyolojik Yöntemin Yeni 

Kuralları-Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Eleştirisi, Çeviren: Bekir Balkız ve Ümit Tatlıcan, Paradigma Yayınları, İstan-

bul, 2003; Gulbenkıan Komisyonu; Sosyal Bilimleri Açın, Çeviren: Şirin Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul, 1998; Kızılçe-

lik, Sezgin; Sefaletin Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002; Kızılçelik, Sezgin; Sosyal Bilimleri Yeniden Yapılan-

dırmak, Anı Yayıncılık, Ankara, 2004; Özlem, Doğan; ‚Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler‛, Sosyal Bilimleri Yeni-

den Düşünmek (içinde), Toplum ve Bilim ve Defter Dergileri Ortak Çalışma Grubu, Metis Yayınları, İstanbul, 1998, s. 

53-66.  
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burjuva sınıfının çıkarları yönünde çalışırlar. Amaç, modern Batı burjuva toplumunun meşrulaş-

tırılmasıdır.  

 Modern Batı burjuva toplumunun meşrulaştırılması işi, disiplinlere ayrılmış sosyal bilimler alanı 

üzerinden yürür. Aşırı uzmanlaşmış, disiplinlere ayrışmış sosyal bilimler, sosyal gerçekliği par-

çalı bir yapı olarak yansıtma eğilimindedir. 

 Batı sistemi orijinli sosyal bilimler, Batı dünya egemenliğini kurmak, korumak ve sürdürmek 

için Doğu toplumlarını Batılı toplumları inceleyen disiplinlerden ayrı disiplinlerin incelediği 

alanlar olarak koyutlamışlardır. Antropoloji ve oryantalizm Batı-dışı toplumların dünya siste-

mindeki yerlerinin meşruluk zeminlerini oluşturur ve bu yerlerin daimi olmasını sağlama yönün-

de iş görürler. 

 Modern Batı toplumları kaynaklı oldukları için Batı‟nın içsel buhranlarına çözüm arama yöne-

limli olarak yapılandırılan sosyal bilimler, Batı toplum gerçekliğini de parçalı bir şekilde ele alır-

lar. Antropoloji ve oryantalizmle Batı dünya egemenliğini sürdürmeyi amaçlayan sosyal bilimler 

sistemi, Batılı toplumları sosyoloji, siyaset bilimi ve ekonomi aracılığıyla irdelerler. Disiplinler 

ve ele aldıkları alanlar birbirlerinden ayrılarak sosyal gerçekliğin çarpık yapılanmışlığı maskele-

nir. Bir yandan da tüm sosyal bilimlerin tarihle bağları koparılarak, mutlak bir şimdiki zaman du-

rumunun onaylanması, ezeli ve ebedi olarak sunulması söz konusudur.  

 Sosyal bilimlerin bahsi geçen iş görme tarzları, pozitivist duruşta temellenmiştir. Gerçekliği düa-

list bir tarzda algılatma amacına yönelik olan pozitivist duruş, dünyayı toplumsal ve doğal, top-

lumsalı da rasyonel ve irrasyonel olarak ikiye ayırır. Düalist bakış, kadın-erkek, nesne-özne, ol-

gu-değer, bilimsel-ideolojik, objektif-subjektif, pratik-teorik ve benzeri birçok ayrımın da teme-

lini oluşturur. Düalist anlayışta ele alınan kavram çiftlerinden biri diğerine üstün olarak koyut-

lanmıştır. Bu noktada, erkeğin kadına, olgunun değere, doğalın toplumsala üstünlüğü tartışılamaz 

gerçeklikler olarak betimlenir ve zayıf olan üstün olana tâbi kılınır. Sosyal bilimlerin doğa bilim-

lerine öykünme zorunlulukları işte bu düalist anlayıştan kaynaklanır. 

 Doğa bilimleri, üstün başarılarıyla Batı toplumlarında dinden boşalan yere talip olmuş ve onu el-

de etmişlerdir. Alanlarının sınırlarını, nesnelerinin türlerini, bu nesnelere yaklaşım tarzlarını, bil-

gi üretme yolunda kullanılacak yöntemleri belirleme noktasında sosyal bilimlerden tarihsel ola-

rak önce yapılanan doğa bilimleri, kendilerine dair tespit ettikleri özelliklerle bilim olmanın da 

kriterlerini belirlemişlerdir.  

 Doğa bilimleri vasıtasıyla doğaya egemen olan Batı sistemi, sosyal bilimleri de aynı fıtrat üzere 

topluma egemen olmak amacıyla yapılandırmıştır. Bu nedenle, topluma egemen olma tarzlarının 

da doğaya egemen olma tarzlarına benzer olması, bilimlerin kuruluş dönemleri için neredeyse 

tartışılmaksızın kabul edilmiş bir anlayıştır.  

 Bilim olmanın kriterlerinin doğa bilimleri gibi olmakla eşdeğer görülmesi, Batı bilim anlayışının 

dogmasıdır. Oysa üretilecek bilginin sınırlarının doğa bilimlerinin şablonlarıyla çizildiği bir sos-

yal bilim modelinin, bu sınırları kendi nesnesine göre belirleyen doğa bilimleri denli başarılı ol-

ması mümkün değildir. Sosyal bilimlere dayatılan pozitivist paradigmanın temel açmazı bu nok-

tada yatmaktadır. 

 Toplumu, salt biyolojik bakışla evrimci bir tarzda algılamak, kimyanın “normal şartlar altında” 

şerhiyle koyutladığı gerekirciliği toplumsala uygulamak ya da her bir insan dahi bir diğerinden 

farklılık gösterebiliyorken tüm toplumlar için fizikvâri evrensel yasalar öne sürmek gibi zorunlu-

luklar, sosyal bilimleri çıkmaza sürüklemiştir.  

 Sosyal bilimlerin çıkmaza girmesinin baş müsebbibi olan pozitivist bilim anlayışı, şu düşünsel 

temeller üzerinde işler: Bilimin görevi, tam bir düzenliliğe sahip olan gerçekliğin evrensel yasa-

larını gözlem ve deney yoluyla akılsal olarak bulmaktır; elde edilecek yasalar, gelecekte de ge-

çerli olacağından, bilim, ön deyilerde bulunabilecek yeterlilikte olmalıdır; gerçeklik, mekanik bir 

düzende niceliksel ve bilimsel olarak değişir ve matematiksel olarak ifade edilebilir; bilim ada-
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mı, gerçekliğin karşısında tamamen nötrdür, her türlü ön kabulden arınmıştır; tüm bu şartları sağ-

layan bilimin elde ettiği sonuçlar, evrensel ve zorunludur. 

 Pozitivist bilim anlayışına uymayan bir tarza hareket etmek, bilim dışılık yaftasının yapıştırılma-

sı sonucunu doğurur. Oysa sosyal bilimlerin nesnesi insanlar ve insanların oluşturduğu toplum-

lardır. Onlara doğal nesneler gibi yaklaşmak mümkün değildir. İnsanları ve toplumları, onlara 

müdahale edildiğinde mekanik tepkiler veren doğal nesneler gibi ele alamayız.  

 Sosyal bilimlerdeki hâkim pozitivist anlayışın karşısında yer alan metodolojik epistemolojik 

açıklama modeli olan hermeneutik, temelde bu itiraz üzerine yapılanmıştır. Toplumları matema-

tiksel bir tarzda betimleyip açıklamak ve bu yolla onlara hâkim olmak şeklinde belirlenebilecek 

pozitivist anlayışın aksine hermeneutik, “anlama”yı ön plana çıkarır. Toplumların doğadan farklı 

ve özgün araştırma alanları oldukları fikrinden hareket eden hermeneutik, toplumdaki eyleyenle-

rin eylemlerine yükledikleri anlamların anlaşılmasının gerekliliğini vurgulayan bir metodolojik 

çerçeve sunar. Bu doğrultuda, hermeneutik anlayış, pozitivist metodolojinin yarattığı açmazları 

nötralize edebilecek bir alternatif olarak belirmektedir. Ancak, hermeneutiğin de yapı unsurunu 

ihlal etmesi, güç konusuna değinmemesi, tarih ve sosyal kurumların gelişim dinamikleri üzerinde 

neredeyse hiç durmamış olması, pozitivizm gibi sosyal düzeni meşrulaştırıcı işlev gördüğü şek-

linde yorumlanabilir.  

 Sosyal bilimler, bahsi geçen iki anlayışın çatışma alanı olagelmiştir. Çatışmanın genelde kazanan 

tarafının pozitivizm olduğu aşikârdır. Ancak, hermeneutik anlayışta temellenen bireyi merkeze 

koyma yönelimli sosyal bilim yapma tarzları da önemli ölçüde taraftar bulmuşlardır. Sosyal bi-

limlerin günümüzdeki açmazlarının temelinde yatan nedenlerden biri de birey merkezli ve top-

lum merkezli bilim anlayışları arasındaki çatışmalardır.  

 

Bilim ve Metodoloji 

Öncelikli tespitimiz, sosyal bilimler arası bölünmeler, sosyal bilimlerin kendi içlerinde alt alanlara 

bölünmeleri ve bunların yanında temel iki metodolojik anlayış çerçevesinde şekillenen daha büyük öl-

çekli bölünmeler gibi olguların sosyal bilimlerin sorunlu doğalarını ve günümüzdeki açmazlarını doğu-

ran etkenler olduklarıdır. Bu bölünmeler sosyal bilimlerin etkinliğini ve gücünü azaltsa da -günümüzde 

sosyal bilimler kendilerinden beklenen ön deyide bulunma güçlerini kaybetmekle, toplumsal gerçekliğin 

hızla değişen doğasını aynı hızda takip ederek tahlil edememekle suçlanmaktadırlar- mevcut dünya dü-

zeninde “bilim” hâlâ, günümüz toplumlarının merkezi öğesidir. Bu nedenle de müdahalelerden uzak 

kalması beklenemez. Bunun yanında bilim, kendisi dışındaki alanların da müdahili konumundadır. Bu 

çerçevede bilim ve ideoloji ilişkisi gözden kaçırılmamalıdır. Bilimlerin ideolojik bağlantılarının kimi 

zaman haklılaştırılması, kimi zaman da gizlenmesi işini üstüne alan temel sorun çerçevesi ise bilimlerin 

yönelimlerini ve çalışma tarzlarını belirleyen metodolojik perspektiflerdir. 

Metodoloji, bilimsel çalışmanın da, bilime dair çalışmanın da en netameli konusudur. Çünkü bi-

lim dininin en çok naslaştırılan bölümüdür. Metodoloji, aynı zamanda naslaştırılmaya en müsait bö-

lümdür. Nasıl ki, ilahi dinlerin gündelik hayat için uygulama esaslarını bildiren sünnet, değişen şartla-

ra göre içtihat yoluyla yeniden yorumlamaya tabi tutularak revize edilmesi gerekirken katılaşmaya en 

meyyal alan olmuşsa, metodoloji de bilim dininin içtihat kapısı en erken kapanan asli unsurlarından 

biri olagelmiştir.  

Elbette tek bir metodolojik perspektif yoktur. Ancak metodolojiyi bilim dininin sünneti olarak an-

ladığımızda, ilahi dinlerin mezheplerinin sünneti farklı tarzlarda dogmalaştırmalarına benzer şekilde 

farklı bilim anlayışlarının benimsedikleri metodolojilere biriciklik payesi verme gayretlerinin nedenleri 

de açığa çıkar. Örneğin, bilimsel yöntem nedir? sorusuna yaygın olarak verilen cevaplardan biri şöyle-

dir: “Bilimin amacını gerçekleştirmesini sağlayan hedeflere ulaşmada izlenecek yolların bütünü bilimsel 

yöntemdir. O halde bilimsel yöntem bilimsel bilgi edinme süreci olarak da tanımlanabilir.  

Bilimin konusu doğal bilimlerde de toplumsal bilimlerde de nesnel gerçekler olduğuna göre, 

nesnel gerçeğe ulaşma yolunun da tek olması gerekmez mi? 
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Evet, nesnel gerçekleri araştırmanın, bilimsel bilgiye varmanın tek yolu vardır.  

Bu yol nesnel gerçeğin;  

- Gözlenmesi,  

- Gözlenen gerçekler arasında hipotezler kurulması,  

- Bu hipotezlerin denenerek genellemelere ulaşılma aşamalarını içeren süreçtir.”
1165

 

Bu açık, net ve kendinden emin duruşu aynı metnin başka bölümlerinde, bilimin “bilimsel yön-

temlerle toplanmış sistematik bilgiler”
1166

 olarak tanımlanması ya da farklı metodolojik perspektifler-

den söz edilmiş olması
1167

 değil sarsmak, gölgelemez bile. Çünkü bu duruş, bilimler metodolojisi ala-

nının ortodoks duruşudur. Ortodoks olmak, merkezde durmak demektir. Merkezde olmak çekirdekte, 

her şeyin kaynağında, suyun başında bulunmak ve yarı çeperdekileri, çeperdekileri, suya ihtiyacı olan-

ları ve bütün ötekileri yargılayabilme, konumlandırabilme ve dışlayabilme hasletlerine en doğal yol-

dan sahip olmaktır. Yöntem, gerçeğe ulaşmak için yol/tarîk ise, ortodoks metodolojiler bilim dininin 

en katı tarîkatlarıdır. Örneğin, ortodoks metodolojik tarîkat ehline göre, insan aklının göreliliği ve 

kısmi yanılabilirliği üzerine bir teori kurmaya çalışmak yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. 

“Çünkü böyle bir kuram, çok çabuk bilinmezciliğe kayar. Bu kuram, toplumun gelişmesine ilişkin ya-

saları göreli duruma getirmekle, etiksel-siyasal yönden moral bozucu ve yıkıcı etkilerde bulunmakta, 

dünyadaki tüm anlaşmazlıklar ve işlenen suçlar „aklın yanılabilirliği‟ ile bağışlanmaktadır.”
1168

 Yol-

dan ayrılmak, alternatif yollar aramak ya da var olan yolu sorgulamak gibi sapkınlıklar toplumun ve 

düzenin mahvına sebep olur mealindeki bu uyarıların dile getiriliş tarzı ortodoks metodolojik elitin 

elindeki güce olan güvenini sergiler mahiyettedir. 

Peki, bu güç nereden kaynaklanmaktadır? Totolojik bir açıklama gibi gözükecek olsa da, bize 

göre, bu gücün kaynağı güç sahiplerinin ortodoksluklarında bulunabilir. Nasıl ki, bir dine sonradan gi-

renler o dinin en katı müminleri olurlar ve en ortodokstan daha ortodoks gibi hareket ederlerse, bizim 

gibi Doğu toplumlarına Batı aktarmacılığıyla giren bu ve benzeri düşünsel çerçeveler en katı halleriy-

le kabul görmüşlerdir. Böyle bir katı perspektif, alanın elitlerince daha da katılaştırılır ve çekirdek çe-

perle karşılıklı bağımlık değil de belirleyicilik yönünde ilişki kurar. Bu güç ilişkisinin bir diğer nede-

nini aydınlatmak için ortodoks yöntem tanımına tekrar dönecek ve bilimsel yöntemin nesnel gerçekli-

ğe ulaşmanın tek yolu olarak belirlendiğini hatırlayacak olursak, bir metodolojik perspektifin merke-

zinde yer almanın/bu perspektifin eliti olmanın gerçekliğin anahtarını elinde tutmakla eşdeğer addedi-

lebileceğini görürüz.  

Her metodolojik perspektif öyle ya da böyle felsefi temellere sahiptir. Her ne kadar bilimler ken-

dilerini felsefeden ayrılmakla tanımlayagelmişlerse de, bilimlerin izleyecekleri yolların haritaları ola-

rak metodolojiler felsefenin ana kollarından biri olan epistemolojiyle sıkı sıkıya bağlıdır. “Metodoloji 

epistemolojiyi bilim için dönüştürerek bilime sunan alandır.”
1169

 Bahsi geçen ortodoks metodoloji an-

layışının epistemoloji alanındaki karşılığı/felsefedeki kaynağı klasik epistemolojidir. Klasik epistemo-

lojiyi irdelediğimizde, ortodoks metodolojinin şampiyonlarına vehmedilen gücün kaynağını da gözler 

önüne sermiş oluruz. “Klasik epistemoloji söylemi kendini tarihin dışında görür. Tarihin dışında ol-

mak sosyalin de dışında olmaktır. „Ebed-müebbed‟ olmaktır, „evrensel‟ olmaktır. Evrensel olunca tüm 

zamanların ve socius‟ların (insan birlikteliklerinin) dışında olmakla kalmaz, onların üstünde de olur-

sunuz. „Evrensel‟ iseniz Tanrı katının yakınlarındasınızdır ve durduğunuz o yerden aşağıdakilere 

„doğru olan söz‟ü, episteme‟yi buyurursunuz. (Ya da hatırlatırsınız). Ne var ki, durduğunuz yerde yal-

nız değilsinizdir. Tanrı kendi dışındaki her şeyi çoğul yaratmıştır. Sizin katınızda başkaları da bulun-

makta ve onlar da kendilerince „doğru olan söz‟ü söylediklerini düşünmektedirler. Bu durum, aynı bir 

şeye ilişkin bir‟den fazla ve üstelik bazende birbirinin tersi „doğru olan söz‟lerin birarada bulunmasına 

                                                           
1165 Gökçe, Birsen; Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş Yayınları, Ankara, 1992, s. 36. 
1166 A.g.e., s. 2. 
1167 A.g.e., s. 30-35. 
1168 Özügül, Oğuz; Pozitivizm ya da Mantık Olarak Felsefe, Us Yayınevi, İstanbul, 1991, s. 90. 
1169 Çelebi, Nilgün; Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Anı Yayıncılık, Ankara, 2001, s. 222. 
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yol açar. Dışarıdan bakan biri için ortada olan episteme değil gnosio‟dur: Doğru ya da yanlış olabilen 

sözler. Ama siz kendi sözünüzün doğru olduğundan o denli eminsinizdir ki, kendinizin bilişe, bilmeye 

ilişkin tüm söylemlerinizi bir sistematiğe yerleştirir, söylemleştirir ve ona gnosioloji değil de episteme 

dersiniz.”
1170

 Sırtınızı klasik epistemeye dayadığınızda her sözünüz doğru olan söz payesi alır ve böy-

lece siz gerçeğe giden yolun hamisi olmak gibi ayrıcalıklı bir konum elde edebilirsiniz.  

Bilim, yöntemli bir çabadır. Bilimsel çalışmalarda izlenecek yolun belirlenmesi, geçerlilik, gü-

venilirlik ve denetlenebilirlik gibi kriterlere uygun prosedürlerin ortaya konulması işi metodolojiye 

düşer. Bu nedenle, metodoloji bilimsel faaliyetin en önemli parçalarından biridir. Ancak, yukarıda da 

belirtildiği üzere, hakikate giden yollar birden fazladır. Bu gerçeğin gözden kaçırılması nedeniyle 

farklı metodolojik kamplara mensup olanlar kendi perspektiflerinin biricikliğini vurgulamaya meyilli-

dirler. “Yine aynı tarz bakış açısının uzantısı olarak, araştırma teknikleri farklı metodolojik duruşlar 

içinde fetişleştirilebilmekte ve kendilerinin öngördükleri sınırlar içinde kullanılmaları buyurulmakta; 

ya da diyelim metodolojik duruşları ayrı olduğu gerekçesiyle farklı tekniklerin bir arada kullanımları 

yasaklanmaktadır. Oysa metodoloji, metodlar üzerine bir sorgulama, bir değerlendirmedir; değerlen-

dirme kriteri ise bu metodların onto‟ya (sosyal gerçeklik) uygunluğudur.”
1171

 Bu noktada, metodoloji-

lerin felsefi temel olarak yalnızca epistemolojiyle değil, ontolojiyle de bağlantılı olduğu gerçeği kar-

şımıza çıkar.  

Ontoloji, iki temel zihinsel faaliyet üzerine kurulu bir felsefe disiplinidir. “Bunlardan ilki, „bütün 

her şeyin varlığını tanıtlayacak değerde geçerli temel değerler var mıdır?‟ sorusu doğrultusunda ger-

çekliğin doğasını kavramak amacıyla genel kapsamlı varlık bilgisi araştırmalarından oluşmaktadır. 

Öte yandan ikinci türden varlıkbilgisi araştırmaları ise, her günkü dünya deneyimleriyle çoğu durum-

da örtüşmeyen yanıtların verilerek, „en son anlamda varolanın ne olduğunun‟ ortaya konulması amaçlı 

araştırmalara karşılık gelmektedir.”
1172

 Her iki türden ontolojik çaba da aynı temel sayıtlı üzerinden 

hareket eder: İnsan dışında, insandan bağımsız bir gerçekliğin olduğu inancı. Bu inanç uyarınca, dış 

gerçeklik doğal ve sosyal olmak üzere iki parçalı yapılanmıştır. Yukarıda, metodların değerlendirilme 

ölçütü olarak sosyal gerçekliğe uygunluğunun öne sürülmesi örneğinde görüldüğü üzere, bütün bir 

Batı kaynaklı düşünceler alanı bu inanç üzerinde temellenir.  

Mesele, dış gerçekliğin tekliği değil, onu algılama tarzlarının tekliğidir. Batı düşüncesince daya-

tılan evrenselcilik mitosu burada da kendisini gösterir. Tüm zaman ve coğrafyalardaki insanların ger-

çeklikleri aynı tarzda algılayıp ve bu algılar üzerinden hareketle aynı tarzda akıl yürüttükleri yollu 

inancı dayatır. Bu inancın temel varsayımları şunlardır:  

“Herkes aynı temel bilişsel süreçlere sahiptir: Maori çobanlarının, Kung avcı-toplayıcılarının ve 

noktacom girişimcilerinin tümünün algılama, bellek, nedensel çözümleme, kategorileştirme ve sonuç 

çıkarma konusunda kullandıkları gereçler aynıdır. Bir kültüre mensup insanların inançları bir başka 

kültürde yetişmiş insanlarınkinden farklı olduğunda, bunun nedeni farklı bilişsel süreçlere sahip olma-

ları değil, dünyanın farklı yanlarına maruz kalmaları veya farklı şeyler öğrenmeleridir. Akıl yürütme-

nin „üst düzey‟ mantığın formel kurallarına dayanır: Örneğin çelişki yasağı, yani bir önerme aynı anda 

hem doğru hem de yanlış olamaz anlayışı vardır. Akıl yürütme, hakkında akıl yürütülen şeyden ayrı-

dır. Tümüyle farklı şeyler hakkında düşünmek için aynı süreçler kullanılabilir ve belirli bir şey hak-

kında bir dizi farklı yöntem kullanılarak akıl yürütülebilir.”
1173

 

Bu varsayımlar, Batı‟nın Batı‟yı ve Batı-dışını algılamasını şekillendiren öncüllerdir. Batı, bu al-

gılama tarzının evrenselliğini vehmederek onu, kendisinden olmayanlara dayatmış ve dayatmayı uy-

garlaştırma süreciyle maskeleyerek gerçekleştirmiştir.  

 

                                                           
1170 A. g. e., s. 219. 
1171 Kuş, Elif; Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 2. 
1172 Güçlü, A. Baki ve Diğerleri; Sarp Erk Ulaş Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 1516, 1517. 
1173 Nısbett, Richard E.; Düşüncenin Coğrafyası Doğulular ve Batılılar Nasıl –ve Neden- Birbirinden Farklı Düşünürler, 

Çeviren: Gül Çağalı Güven, Varlık Yayınları, İstanbul, 2005, s. 11-12. 
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Bilim ve Batı-dıĢı 

Evrenselcilik mitosu, Batı‟nın ekonomik, siyasal ve düşünsel sömürgeciliğinin masum olmayan 

bir parçasıdır. Bu noktada, bilimsel faaliyetin nesnesi olarak dış gerçekliğin varlığını reddediyor deği-

liz. Reddettiğimiz şey, tek bir dış gerçeklik dayatması ya da daha doğru bir söyleyişle, tek bir dış ger-

çeklik algısı tarzı dayatmasıdır. Bunu reddediyoruz, çünkü her türlü monistik dayatmanın totaliter içe-

rimlere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, çoğulculuk tarafında saf tutuyoruz. 

Çoğulculuğu talep etmek, aynı zamanda kendi varoluşumuzu talep etmektir. Çünkü bizler, Batı-

dışı bir coğrafi-kültürel sferin unsurlarıyız. Batı ile uygarlaşma-uygarlaştırılma ilişkisine girdiğimiz 

dönemlerden bu yana süregelen Batı gibi olma çabaları doğrultusunda sürekli surette benzerliklerin 

vurgulanmasının yanlış olduğuna inanıyoruz. Biz farklıyız ve farklılıklarımızın bizi biz yapan haslet-

ler olarak bilinip korunması gerektiği fikrini savunuyoruz. Burada kastettiğimiz topyekûn bir içe ka-

panma hali değildir. Belirttiğimiz husus, bütünüyle Batı gibi olma siyaseti ile Batı‟yı toptan reddetme 

söylemi arasındaki gerilimin yaşadığımız birçok sorunun temelinde yattığıdır.  

Batılılaşma sürecimiz, yüzyıllardır sürmektedir. Ancak bu konuda düşünen, yorum yapan ve ya-

zan hemen herkes ihtilafsız bir şekilde bu sürece dair problemlerin çözülemediğini, hatta her geçen 

gün yeni problemlerin eklendiğini belirtmişlerdir. Bu noktadan hareketle, ülkemizde Batılılaşma serü-

veninin sorunlu bir doğaya sahip olduğu söylenebilir. 

Osmanlı İmparatorluğu‟nun son dönemlerinden bu yana kültürel, ekonomik, siyasal ve düşünsel 

anlamda Batı yönelimli olan toplumumuzda, temel bir oryantasyon sorunu mevcuttur. Batılılaşma 

mayası, Anadolu gölünde tam olarak tutmamıştır. Yaklaşık iki asırdır bir oryantasyon, yani yön tayini 

sorunundan muzdaribiz. Yön olarak Batı‟yı tercih ettik, ancak sorunlarımız bununla çözülmedi. Bu-

nun nedeni, bizim beceriksizliğimizde değil, mensubu olduğumuz uygarlıkla yöneldiğimiz uygarlık 

arasındaki kan uyuşmazlığında aranmalıdır. Bu sorunun bir diğer nedenini de “oryantasyon”un saltık 

anlamından çıkarabiliriz. İlk anlamıyla “oryantasyon, „şarka yönelmek suretiyle cihet tayini‟ demek-

tir.”
1174

 Biz, toplumumuza yeni bir yön verirken, uygarlığımızın ana zeminini -Doğu‟yu- ihmal ettik. 

İnsanlık tarihinin büyük kırılma noktaları, Doğu ve Batı‟nın birbirlerine karşı üstünlük sağlama gay-

retlerinin neticeleridir. Halefi olduğumuz imparatorluk, bu çatışmada asırlarca Doğu‟nun öncülüğünü 

üstlenmişti ve ne zaman ki bu konumunu yitirmiştir, zevali de başlamıştır. Dönemin siyasal ve düşün-

sel önderleri çöküşün önüne geçmek için çaba göstermeye başlamışlardır. Ancak bu çabalar başarılı 

olamamış ve İmparatorluk yıkılmıştır. Çünkü bu önderlerin kendi ülkelerine bakışları, Batı süzgecin-

den geçerek oluşmuştur. Oysa Kurtuluş Kayalı‟nın da belirttiği üzere; “Batı‟dan kalkarak Doğu‟yu 

anlamak bir ham hayaldir.”
1175

 Anlamaktan ziyade adlandırma çabasıdır bu; sınırlar çizmek, belirle-

mek ve rahatça kullanılabilir hale getirmek amaçlı, işlevsel yönelimli bir çaba.  

Benzer bir tavır alış Batı‟nın Doğu algılaması için de söz konusudur. “Batı, yeryüzünde gerçekleş-

tirmeyi başardığı yeni ilişkiler içinde bütün Doğu ülkelerini tek bir etiket altında ele almak eğiliminde-

dir. Batı için önemli olan kendisinin bu ülkelerle kurmuş olduğu ilişkiler olduğuna göre hiçbir Doğu ül-

kesinin bu ilişkileri etkileyebilecek gücü bulunmadığı sürece çeşitli Doğu ülkelerinin ayrı özellikleri 

önem taşımamaktadır.”
1176

 Bu karşılıklı algı kopukluğu Batı‟nın hâkim konumunu pekiştirici etki yap-

maktadır. “Batı, bizlere tarihin yaratıcısı ve tek gücü olarak tanıtılmak istenmektedir. Batı, tarihin yaratı-

cısı olduğu inancını taşıdığı gibi, kendisini evrenselleştirmek çaba ve isteğindedir de. Bu da ister istemez 

kendisini, kendi çözümünü ve geleceğini evrenselleştirmeyi birlikte gerektirmektedir.”
1177

 

Tüm bu nedenlerle, yaptığımız yön tercihi sonucu amaçlananın aksine, kendi kültürel ve coğrafi 

zeminimizden yeni ve farklı bir kültürel ve coğrafi zemine tam olarak geçememişizdir. Dante Alighie-

                                                           
1174 Uçar, Şahin; Tarih Felsefesi Meseleleri, Nehir Yayınları, İstanbul, 1997, s. 30.  
1175 Kayalı, Kurtuluş; ‚Bu Doğu Başka Doğu‛, Semayi Eyice’ye Saygı/Tarihte Doğu-Batı Çatışması (içinde), Ertan Eğribel 

ve Ufuk Özcan (editör), Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 24. 
1176 Sezer, Baykan; Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Sümer Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1988, s. 55. 
1177 Sezer, Baykan; Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, Sümer Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 110. 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   729 

ri‟nin kavramsallaştırmasıyla söylersek, ancak ikinci ülkeye
1178

, yani ârâfa geçmişizdir ki, ne varlığa 

ne de yokluğa tekabül eder ârâf, bir hiçlik alanıdır. 

Kimliğinin ekseri bölümünü göçler sürecinde oluşturan bizim gibi toplumlar için sürekli bir me-

tamorfoz hali alışılmadık değildir. Ancak, ârâfta bulunmak daha önce yaşadığımız bir durum değildir. 

Tarihimizin önceki kırılma noktalarında kimlik değiştirmemiz söz konusu değildi. Bahsi geçen süreç-

lerde gerçekleşen değişimler, temeller yıkılmadan bir gelişme ve zenginleşme olgusuna işaret eder. 

Ancak, Tanzimat sonrası yapılan tercih-ki Tanzimat, “Osmanlı‟nın Batı emperyalizminin av sahası 

haline getirilmesi süreci”
1179

dir- , kimliğin neredeyse topyekun değişimini öngörmekteydi. Elbetteki 

görünürdeki amaç bu değildi. “Asya‟nın akl-ı pirânesi‟yle Avrupa‟nın bikr-i fikrini evlendirmek”
1180

 

gayesiyle yola çıkılmıştı. Fakat olaylar farklı bir tarzda tezahür etti. Bu girişim, tamamen olmasa da 

kısmen gerçekleşmiştir Ârâf, giderek öz yurdumuz haline gelmektedir. Ârâfı sorunsuz bir cennet ad-

detmek de, bütünüyle bir cehennem tablosu çizmek de anlamsızdır. Bizim ârâfta bulunuşumuz, kendi 

hatamızla düştüğümüz bir durum olduğu kadar Batı‟nın bizim üzerimizde uyguladığı uygarlaştırma 

paket programının da bir sonucudur.  

Halihazırdaki durumuza baktığımızda, bizim onto‟muzun ârâf olduğu gerçeğini gözden kaçırma-

nın bilimsel tavır alışlarımızın temel sorunu olduğunu görmekteyiz. Biz ve bizim gibi Batı-dışı top-

lumların “Ortaçağ
1181

 cehennemi”nden “modern çağ cenneti”ne geçmişliğimiz söz konusu değildir. 

Keza, modern çağ, Batı için de tam bir cennet sayılmaz. Ancak Batı düşüncesinin temel parametrele-

rinden birini oluşturan Hıristiyan anlayış doğrultusunda böyle bir kavrayış geliştirilmiştir. Hıristiyan 

inancına göre, Tanrı‟nın cennetinden kendi hatası nedeniyle kovulmuş olan insanoğlu, dünyaya atıl-

mıştır. Bu nedenle insanoğlunun tüm faaliyeti, içinde bulunduğu dekadans (düşmüşlük, gerileme, yı-

kılmışlık)
1182

 halinden kurtulma yönündedir. Bilim de işte bu dekadans halinin bertaraf edilmesi yö-

nünde iş görmek üzere yapılandırılmıştır. 

 

Bilim ve Batı  

Batı düşüncesinin önemli isimlerinden Francis Bacon‟un 17. yüzyılda ortaya koyduğu üzere bi-

limin amacı, “olan biten şeylerin nedenleri ve bilinmeyen yönleri hakkında bilgi edinmek, mümkün 

olan her şeye müdahil olabilmek için insan egemenliğinin sınırlarını genişletmektir.”
1183

 Batı, kurduğu 

her ilişkide olduğu gibi, doğalı ya da toplumsalı ele almasında da güç merkezli bir tavır sergilemiştir. 

Sürecin ana hatlarını hâkim olma, müdahil olma, değiştirme ve dönüştürme kavramları belirlemiştir. 

Bilim, başlangıcından bu yana, giderek artan bir dozda iktidarın aracı olarak iş görmektedir. Batı, her 

ne kadar bilimi dekadans halinden çıkış için tüm insanların mutlu ve sağlıklı olabilmeleri, toplumların 

kaostan uzak ve huzurlu kalabilmeleri yönünde kullanma amacını öne sürse de, işin iç yüzü farklıdır. 

“Batı uygarlığı Birinci Dünyanın altında yatan uygarlık, maddeci ve saldırgandır. Doğal olarak, mad-

deyi anlayan silah araştırmasında üstün bir bilim seçmiştir.”
1184

 Batı‟nın elinde bilim, yalnızca bir 

hükmetme aracı değildir. Tanrı olmak demek, yalnızca hükmetmek demek değildir. Güce sahip olmak 

kadar, bu gücü gösterebilmek de önemlidir. 

Batı bilimi, tıp ile yaşatma gücünü, fizik ile yok etme gücünü, sosyal bilimlerle ise yönetme/kontrol 

altında tutma gücünü göstermeye çalışmıştır. Batı bilimi, bu çabasında önemli ölçüde başarılı olmuştur. 

                                                           
1178 Alıghıerı, Dante; İlahi Komedya-Ârâf, Çeviren: Feridun Timur, M. E. B. Yayınları, İstanbul, 1989, s. 6. 
1179 Kızılçelik, Sezgin; ‚Batı Bataklığından Kurtulmak‛, Edebi Düşünce (içinde), Sayı 5, Sivas, 2005, s. 13. 
1180 Meriç, Cemil; Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997, s. 137. 
1181 Dünyada yaygın olarak kullanılan tarihsel dönemleştirmelerin Batı’nın kendi konumunu meşrulaştırıcı tarih anlayışın-

dan kaynakladığını ve bu dönemleştirmelerin tüm toplumlar için geçerli olamayacağını düşünüyoruz. Ancak, üzerinde 

öyle ya da böyle uzlaşılmış kavramlar olmaları hasebiyle, Antikçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ gibi kavramsallaş-

tırmaları kullanmak zorundayız. Bu nedenle çalışmamızda da bu kavramlar bu şekilleriyle kullanılacaklardır. Burada, 

bu durumu, zihinlerimize Batılı jargonlarla nasıl ket vurulduğunun göstergesi olarak kaydetmek isteriz. 
1182 Meydan-Larousse, Cilt 3, Meydan Yayınevi, İstanbul, 1990, s. 459. 
1183 Bacon, Francis; Yeni Atlantis, Çeviren: Celal Saraçoğlu, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul, 2005, s. 80. 
1184 Feyerabend, Paul K.; Yönteme Hayır-Bir Anarşist Bilgi Kuramının Ana Hatları, Çeviren: Ahmet İnam, Ara Yayınları, 
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Bugün, hemen hemen tüm dünyada, fiziğin yapabilecekleri bilinmekte ve ondan korkulmakta, tıbbın ya-

pabilecekleri bilinmekte ve hikmetinden sual olunmamaktadır. Bilimin toplumdaki bu imajı, onun ürün-

lerinin toplum tarafından gündelik yaşam düzleminde yüzeysel olarak algılanmasıyla yaratılmıştır. Top-

lumun unsurlarının ekserisi, bu düzeyin ötesinde, bilimin genel anlamda neliği hususunda cahildir. “Bi-

lim adamlarını ve mühendisleri başkalarından ayıran nokta, kendilerininkinin dışında kalan alanlarda sa-

hip oldukları bilgi değil, istedikleri takdirde diğer konuları da kavrayabileceklerine güvenmeleridir. Bu, 

bilim adamı olmayanların genelde sahip olmadıkları bir güvendir.”
1185

 Bu durum, doğa bilimlerinin ve 

sağlık bilimlerinin toplumdaki ayrıcalıklı konumunu açıklar mahiyettedir.  

İnsanoğlu, zamanın başlangıcından bu yana hakkında bilgi sahibi olmadığı nesnelere ve süreçlere 

yönelik korku ve hayranlık karışımı duygular beslemiştir. İlkel dinlerin ortaya çıkışlarına dair en 

önemli teorilerden biri, insanların bilmedikleri ve korktukları bazı dışsal nesne ve süreçleri kutsayıp 

fetişleştirip, onları tapınılanlar haline getirerek, onların dışındaki bilinmeyenlerin şerrinden korunmak 

için bu kutsanmışlara sığındıkları yönündedir. Benzer şekilde, bilgisizlik ve korku, bilimlerin toplum-

lara kendilerini yeni ve seküler bir din olarak kabul ettirmek için kullandıkları önemli araçlar olagel-

miştir. Bilimin tek kurtuluş yolu olduğu dogması, bilimperestliğin en temel dayanağıdır. Bilimperest-

lik “bir tür entelektüel körlüktür.”
1186

 Bilimperestlik, yalnızca sıradan halk kitleleri arasında değil bi-

lim adamları ve diğer tüm entellektüel zümrelerde yaygın olan bir inanca karşılık gelir.  

Bilimin toplumdaki ayrıcalıklı konumunu belirleyen nedenlerden biri de, bilim temelli teknolojik 

yaratıların toplumsal kullanıma sunulması, insanların hayatlarını kolaylaştırarak ya da zorlaştırarak 

çok kısa sürede toplumsal karşılığını bulabilmesidir. Bilim ve teknolojinin toplum önündeki bu ilişki-

si, olumlu gelişmelerde bilimin tebrikleri kabul etmek üzere ortalıklarda bulunmasına rağmen, olum-

suz herhangi bir durumda bilimin ve teknolojinin ayrılığını vurgulayarak kendini savunması şeklinde 

tezahür eder. “Teknolojiyi yaratan motivasyonlarla bilimi yaratan motivasyonlar tümüyle farklıdır. 

Bilimin nihai ürünü olasılıkla bilimsel bir yazıyla ortaya konulan bir fikir ya da bilgidir. Teknolojinin 

nihai ürünü ise maddi bir araç ya da gereçtir, bir saat, bir elektrik motoru gibi. Bilimin tersine teknolo-

jik ürünler, doğaya uygunluklarına göre değil ama yenilikleri ve belirli bir kültürün onlara verdikleri 

değerle ölçülürler.”
1187

 Bu söylem, bilimi örneğin, ilaç sanayinin yapıcılığından fazla yıkıcı özellik arz 

eden ürünlerinden ya da atom bombasının yarattığı sonuçlardan sorumlu olmaktan kurtarma amacını 

taşır. Böylece, teknolojiden bağımsız algılanmaları salık verilen doğa bilimleri ve sağlık bilimleri top-

lum nezdindeki temiz ve saygın imajlarını sürdürebilmektedirler. Ancak biz, bilimin bu denli masum 

olduğuna inanmıyoruz. Tamamının eğitimli ve yetkin olduklarına, gerçekliğin anahtarını ellerinde tut-

tuklarına inanılan bilim adamlarının yaptıklarının sonuçlarını hesaplayamayacak denli saf olduklarına 

inanmak mümkün değildir.  

Doğa bilimlerinin toplum karşısındaki durumları bu merkezdedir. Sosyal bilimler ise, bilimler 

alanının en sorunlu parçaları olagelmişlerdir. Sosyal bilimlerin ürünleri olarak terimlerin ve teorilerin 

toplum tarafından çok daha kolay anlaşılabilir olduğu, gündelik kullanıma çok daha hızlı girdiği için 

diğer bilimlerin çok daha kolay elde ettikleri ayrıcalıklı konumu ya da kutsanmışlığı elde etmeleri da-

ha zordur. Bırakın kutsanmışlığı, birçoklarınca sosyal bilimlerin bilim olup olmadığı dahi hâlâ tartış-

malıdır. Bu tartışmalı durumun ana sebebi, yukarıda da belirtildiği üzere, sosyal bilimlerin onto‟sunun 

farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu temel farklılığın göz ardı edilerek, doğa bilimleriyle aynı 

epistemolojiye ve aynı metodolojik perspektife sahip çıkma çabası, sosyal bilimlerin temel açmazını 

oluşturmuştur. Bu çabanın bayraktarlığı, pozitivist anlayış tarafından yürütülegelmiştir.  

                                                           
1185 Mayor, Federico ve Fortı, Augusto; Bilim ve İktidar, Çeviren: Mehmet Küçük, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, An-
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1187 Wolpert, Lewis; Bilim Sağduyuya Karşı-Bilimin Doğal Olmayan Doğası, Çeviren: Evcimen Perçin, Sarmal Yayıncılık, 
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Bizim, başlangıçtan bu yana, akıl Tanrısı‟nın bilim dini olarak ya da bu dinin Ortodoks mezhebi 

olarak ortaya koyduğumuz anlayış, pozitivizmde kristalize olmuştur. Bu nedenle, sosyal bilimlerin doğa 

bilimsel temellerini irdelediğimiz bu çalışmanın ana eleştiri ve tartışma nesnesi pozitivizmdir. Poziti-

vizm, kartezyen düalizm temelli bir felsefi perspektife dayanır. Bu perspektifin düşünce babası René 

Descartes‟tır. “Düşünce konusu olan şeylerde araştırılması gereken şey başkasının ne düşündüğü ya da 

kendimizin yapacağımız sanılar değildir, ama sezgi ile açık ve seçik olarak görebileceklerimiz ya da ya-

pabileceğimiz kesin çıkarsamalardır: Zaten bilim başka türlü edinilemez”
1188

 diyen Descartes, modern 

felsefenin kurucusu olarak bilinir. İnsan aklına verdiği öncelikli önem nedeniyle bilgiyi insanda temel-

lendiren Descartes, bu temellendirmesini “cogito ergo sum” cümlesiyle formüle etmiştir. Descartes‟a gö-

re, modern bilimin temelleneceği bilginin modern insanın aklından daha sağlam bir dayanağı yoktur. 

Descartes, katı bir deterministtir. Nitekim felsefesini madde ve zihin ayrılığında belirginleşen düalizmde 

somutlaştırmıştır. Descartes sonrası bütün bir modern felsefe öyle ya da böyle kartezyen düalizmin etkisi 

altında gelişmiştir. “Res-extansa (cisimler alanı, özlü kaplam, geometrik dünya, yalnızca saf matematiğe 

göre bütünüyle anlaşılabilir): Birincil nitelikler alanı; res-cogitans (özü düşünme, yardımcı öğeleri algı-

lama, tasavvur ve hissetme; zihin alanı) ikincil nitelikler alanı. Kartezyen düalizm, zihin-beden ayrımıy-

la ontolojik düalizm, özne (subject)-nesne (object) arasında yaptığı ayrımla epistemolojik düalizm-

dir.”
1189

 Düalizmin merkezi konumunun tespit edilebilmesi için, tüm bir modernitenin düalizme yaslan-

dığı vurgulanmalıdır, keza düalizm de rasyonalizme dolayısıyla Descartes düşüncesine dayanır.
1190

 Pozi-

tivizm de kartezyen düalizm yönelimli Anglosakson bilim anlayışını esas alır.  

Kartezyen düalizm yönelimli Anglosakson bilim anlayışının ve onun metodolojik boyutu olarak 

pozitivizmin bir diğer önemli bilimsel temeli ise, evrim teorisidir. Evrim teorisi, 19. yüzyılda şekille-

nimini tamamlamış ve günümüze kadar tüm bilim disiplinlerinde etkilerini sürdürmüştür. Bu teorinin 

yaygın olarak tartışmaya açılması Charles Darwin‟in Türlerin Kökeni
1191

adlı eserinin 1859 yılında ya-

zılmasıyla olmuştur. Darwin, eserinde dünyada yaşamış tüm canlıların bir ilk atadan gelmiş olduğunu 

ileri sürmüştür. Bu, teorinin bir boyutunu oluşturur. Teorinin diğer boyutu canlıların doğal bir ayık-

lanma sürecine tabi oldukları öne sürüşünü içerir. Doğal ayıklanma teorisine göre, her nesilde canlıla-

rın zayıfları elimine olur ve yeni nesil güçlüler üzerinden yürür.
1192

 Darwin‟in teorisi bir yandan Jean 

Baptiste Lamarck‟ın transformasyon teorisinde temellenirken, öte yandan Gregor Mendel‟in kalıtım 

teorisinden etkilenmiştir. Evrim teorisinin, sosyal bilimler alanındaki yansıması ise, oluşturulan ve 

kutsanan mutlak şimdi olarak 19. yüzyıl Batı burjuva toplumlarının toplumsal evrimin nihai evresinde 

oldukları, diğer tüm toplumların ereğinin Batı toplumları gibi yapılanmak olduğu fikrinde belirginle-

şir. Bu fikir, pozitivizmin temel argümanlarından birini oluşturur.  

Pozitivizmin sosyal bilimler alanındaki ilk düşünürlerinden biri olan Auguste Comte 1826‟dan iti-

baren verdiği dersleri, Pozitif Felsefe Kursları
1193

 adıyla 1830 yılından itibaren yayınlamaya başlamıştır. 

Altı ciltlik eserin ilk cildini matematik ve geometriye, ikinci cildini astronomi ve fiziğe, üçüncü cildini 

kimya, biyoloji ve fizyolojiye, dördüncü beşinci ve altıncı ciltlerini de sosyal fizik olarak isimlendirdiği 

sosyolojiye ayıran Comte, sosyolojinin kurucusu olarak nitelenebilir. Comte‟a göre bilimler, basitten 

karmaşığa, soyuttan somuta doğru sıralanır. Bu sıralamadaki evrimci anlayış, Comte‟un üç hal kanu-

nunda da kendisini gösterir. Felsefi, metodolojik ve toplumsal evrimi niteleyen teolojik, metafizik ve po-

zitif evreler, anlayışına göre dönemin toplumları pozitif evreye ulaşılmasıyla kemale ermiştir. “Comte 

felsefesinde „Ordre et Progrés‟ dövizi önemli bir yer işgal eder. Düşünürün icat etmekle övündüğü bu 

döviz yenileştirici gücün tümünü ihata etmektedir. Ona göre „Ordre et Progrés‟ arasındaki temel uyuş-

                                                           
1188 Descartes, René; Aklın Yönetimi İçin Kurallar, Çeviren: Müntekim Ökmen, Soysal Yayınları, İstanbul, 1998, s. 14. 
1189 Arslan, Hüsamettin; ‚Pozitivizm Bir Bilgi İdeolojisinin Anatomisi‛, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu (içinde), Sebahattin 

Şen (editör), Bağlam Yayıncılık, 1995, s. 555. 
1190 A.g.m., s. 551. 
1191 Darwın, Charles; Türlerin Kökeni, Çeviren: Orhan Tuncay, Gün Yayıncılık, İstanbul, 2003. 
1192 20. yüzyılın faşist teorilerinin evrim teorisine yönelik teveccühlerinin nedeni burada yatmaktadır.  
1193 Comte, Auguste; Pozitif Felsefe Kursları, Çeviren: Erkan Ataçay, Sosyal Yayınları, İstanbul, 2001.  
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ma, kesin bir şekilde pozitivizmin ayrıcalığını (Privilége) oluşturur. „Ordre‟ (düzen) devamlı ilerlemenin 

temel şartını „Progrés‟ (ilerleme) ise düzenin zaruri amacını teşkil eder. Dolayısıyla pozitivizm mümkün 

olan bütün ilerlemenin tohumlarını içeren temel düzenin basit gelişmesine bağlı olarak doğrudan insani 

ilerlemeyi temsil eder.”
1194

 Bu anlayış yalnızca sosyolojinin toplumsala bakışını nitelemekle kalmaz. 

Tüm bir sosyal bilimler alanı da pozitivizmin perspektifini taşır.  

Pozitivist sosyolojinin Fransa‟daki diğer önemli düşünürü ise, Emile Durkheim‟dır. Toplumu, 

her türlü gerçekliğin referans noktası bir üst gerçeklik olarak kurgulayan Durkheim, iş bölümü ve uz-

manlaşma konularını öne çıkararak dönemin modern toplum yapılanmasını kutsamıştır. Her türlü ap-

riori bilgiyi reddeden Durkheim toplumsalın bireyler üzerindeki gücünü, onun dışlık ve baskı özellik-

lerine dayandırarak koyutlamıştır. “Spirtüalistler psikolojik alanı biyolojik alandan nasıl ayırırlarsa, 

biz de, psikolojik alanı toplumsal alandan öylece ayırıyoruz; onlar gibi biz de, en karmaşık‟ı en ba-

sit‟le açıklamayı reddediyoruz. …bizim kabul ettiğimiz biricik niteleme rasyonalist nitelemesidir.”
1195

 

Durkheim, sosyolojinin ve dolayısıyla sosyal bilimlerin en çok eleştiri alan metodolojik eğilimlerini 

belirleyen sosyologudur. Toplumsal olguları tanımlaması, bu olguları açıklamaya yönelecek bilim 

adamlarının önyargısız bir şekilde kesin bir objektiflikle davranması gerekliliğini öne sürmesi, tarihsel 

boyutu göz ardı etmesi gibi hususlar Durkheimcı metodolojinin eleştirilen yönlerini oluşturur.  

 

SONUÇ 

Bu noktada, buraya kadar ortaya koyduğumuz eleştirilerin bütün bir bilimler alanını ya da bütün 

pozitivist sıfatını taşıyan düşünürleri birebir nitelediğini iddia etmediğimizi belirtmeliyiz. Bu doğrul-

tuda, Russel Keat ve John Urry‟nin şu uyarılarını da göz önünde tutmak gerekir: “Belirli bir yaklaşımı 

benimseyip hep ona bağlı kalan bir sosyal veya doğa bilimci bulmamız oldukça enderdir. Özellikle 

sosyal bilimlerde metodolojik yaklaşımları belirli yazarlara bağlamak, doğa bilimlerinde olduğundan 

daha problematik olacaktır. Biz bunu, pozitivizmi, teoriyi gözlem üzerine, yani duyusal ve algılanabi-

lir olana dayanan bir girişim olarak görmemizle belirginleştirebiliriz. Sosyal bilimlerdeki pozitivistler 

böyle tepeden tırnağa hazır, davranışçı programı pek benimsemezler. Bir kere bunların çalışmaları 

normal olarak sosyalin veya toplumun sui generis karakterine dayandırılmıştır; oysa katı bir pozitivist 

programda gerçekliğin sosyal düzlemine referansta bulunmak, bunun gözlemlenemeyeceği gerekçesi 

ile, reddedilmelidir. İkincisi, sosyolojide bireylerin subjektif durumuna işaret etmekten kaçınabilen 

çok az pozitivist vardır. Bir başka deyişle gözlenemeyen yapı ve süreçlere işaret etmekten kaçınabilen 

pozitivist sosyologların sayısı çok azdır.”
1196

 Bu fikirlere katılmamak mümkün değil. Ancak, bizim 

asli gayemiz, tek tek düşünürlerin ya da bilimsel ekollerin ele alınması değil, daha genel bir değerlen-

dirme düzeyinde Batı düşüncesi, bu düşüncenin bilimde belirginleşen yansımaları, bu yansımaların 

doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki gerilimi tetikleyiciliği ve sosyal bilimlerin mevcut sorunlu 

hallerinin Batı düşünce ve bilim anlayışındaki kökenlerini irdelemektir. Tüm çözümleme düzeylerinde 

ana izleğimiz, Batı kökenli Akıl Tanrısı‟nda temellenen bilimin, onun savunucusu bilimperestlerin ve 

onu tüm dünyaya yönelik zora dayalı uygarlaştırma faaliyetlerinin aracı olarak kullanan Batılı emper-

yalistlerin bilime tüm diğer insan faaliyetlerinden farklı ve ayrıcalıklı bir konum talep etmeleriyle he-

saplaşma yönünde olmalıdır. “Ama –diye şaşkınlıkla bağıracaktır akılcılığın ve bilimin sabırsız mü-

mini- doğru olan bu değil mi? Bir yanda bilim, öte yanda din, büyücülük, mitos; bunlar arasında bü-

yük bir fark yok mu? Bu fark sözü edilmeyecek ve yadsınamayacak kadar büyük ve besbelli değil mi? 

Bu fark, büyücülüğün, dinin, mitosçu dünya görüşlerinin gerçeklikle bağlantı kurmaya çalışmalarına 

karşılık, bilimin bunu çoktan başarmış olmasından ileri gelmiyor mu? Varlıkbilimsel bakımdan güçlü 

bir dünya dini, dünyayı açıklama iddiasındaki bir mitosu, bilime alternatif olma iddiasındaki bir büyü 

                                                           
1194 Korlaelçi, Murtaza; Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi, Hece Yayınları, Ankara, 2002, s. 113. 
1195 Durkheım, Emile; Sosyolojik Metodun Kuralları, Çeviren: Enver Aytekin, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1994, s. 10. 
1196 Russel Keat ve Urry, John; Bilim Olarak Sosyal Teori, Çeviren: Nilgün Çelebi, İmge Yayıncılık, Ankara, 2001, s. 115. 
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sistemini toplumun merkezinden uzaklaştırmak ve onun yerine bilimi koymak yalnızca doğru olmakla 

kalmayıp aynı zamanda gerekli de değil mi?”
1197

 

Dini, büyüyü ya da mitosu savunuyor değiliz. Savunduğumuz şey toplumun bizatihi kendisidir. 

Tartışılması gereken zemin, bahsi geçen gerekliliğin zorunluluğu, haklılığı, meşruluğu ve bilimsel 

söylemle birlikte yürüyen Batı dünya egemenliğinin temelleridir. Model aldığımız bütün Batı ülkele-

rinden çok daha dinamik bir nüfus yapısına sahip olan ülkemiz için, Batı‟nın sorunlarından çok daha 

fazla ve çok daha kompleks sorunların varlığı ülkemiz sosyal bilimcilerinin yeni, farklı ve özgün 

perspektiflere olan ihtiyacını artırmaktadır. Yeniliği, farklılığı ve özgünlüğü talep etmek dışlanmayı, 

yalnızlığı ve içe kapalılığı talep etmek değildir. Geliştirilecek yeni söylem uluslar arası camiada güçlü 

bir duruş sergileyebilmek için kendi var oluşumuzu kendi perspektifimizden tanımlayabilecek güçte 

ve yeterlilikte olmalıdır. Günümüzün küresel dünyasında karşılaşabileceğimiz olası sorunların tanım-

lanması, bize sunulan fikir ve politikalar karşısında alternatif düşünsel ürünlerin ortaya konulması ve 

gelecekteki yerimizin belirlenmesi gibi önemli konularda söz söyleyebilmek, böylesi bir yeterliliği zo-

runlu kılmaktadır.
1198
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J. P. SARTRE‟DAN EROL GÜNGÖR‟E  

BULANTI/BUNALTI EDEBĠYATI 
Kadir Can Dilber

1199
 

 

GĠRĠġ 

Jean Paul Sartre‟ın 1938 yılında yazdığı Bulantı (La Naussee) romanı varoluşçuluk düşüncesinin 

temel kitabı kabul edilir. Bu romanı kendinden önceki romanlardan ayıran yönü karakteri Antoine 

Roquentin‟in dünya karşısında duyduğu tiksintiyi ele alması ve bu tiksintiyi yalnızca dış dünyaya de-

ğil, Roquentin‟in kendi bedenine de yöneltmesidir. Karakterin “evet, iğreniyorum kendimden, içimde 

bir bulantı” sözleri okurun beynine kazınırken insan varoluşunun en temel dinamiğine inerek oradaki 

sorunsalı açığa çıkartmayı denemesi dünya edebiyatı açısından önemli bir yeniliktir. Sartre‟a göre 

“bulantı”, insanın kendi sorumluluğunu duymasıdır. İnsan, sorumluluklarını maskeleyen bu “bulan-

tı”yı azaltabilir, ama gene de içi rahat değildir. Gerçekte, sadece olmak istediği kimseyi değil, bir yasa 

koyucusu olarak bütün insanlığı seçen kişi, sorumluluk duygusundan da onun sonucu olan “bulan-

tı”dan da kurtulamaz. Çoğu kimse yaptıklarının yalnız onu bağladığına, yalnız onu sorumlu kıldığına 

kendisini inandırmaya çalışır, gene de bir türlü rahat edemez. Çünkü sorumluluk da “bulantı”da insa-

nın varlığından gelmektedir.  

Sartre‟ın Birinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen düşünce dünyası onun aydın yapısının oluşu-

munda birinci aşamayı temsil eder ki bu aşamada egzistansiyalist (varoluşçu) yapısı ile bireyin iç 

dünyasına inmekle kalmaz aynı zamanda bir insan tipi de yaratır. Toplumsal düzenin bozulması ile 

birlikte ortaya atılan sosyolojik tespitler huzursuzluk dönemlerine özgü ahlaki ve siyasi buhranlar ile 

felsefe akımları arasındaki bağı incelerken, birey ve birey‟in yaşantısı üzerine düşünmeye bu düşünce-

leri açımlamaya çalışır. Birinci Dünya Savaşı‟nın yarattığı buhran özellikle varoluşçuluk akımının ye-

şermesine İkinci Dünya Savaşı sonrası ise birey için bir kaçış rampası olarak algılanmasına yol açar.  

İnsanın varlık olarak toplum içerisindeki yerini sosyolojik olarak tespit etmeye çalışan Erol Gün-

gör‟ün Sartre‟ın Bulantı romanı ile yarattığı sosyolojik buhranı fark etmesi uzun sürmez. Sartre oku-

maları, Bulantı romanı ile başlayan sürecin bir benzerinin Türk toplumuna “bunaltı edebiyatı” şeklin-

de ortaya çıktığını yazılarında dile getirir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları‟nı yaşayan dünya toplu-

munun belli başlı yol göstericilere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Erol Güngör, sanatçının bir toplu-

mun aydınlanmasındaki işlevinin çok önemli olduğuna işaret eder.  

Bireyin bu farkındalığı yakalamasında önemli etkiye sahip olan sanatçı, özellikle cemiyet ile bi-

rey arasında önemli bir görev yüklenir. Sanatçının da etkilenme endişesi yaşadığı büyük sosyolojik kı-

rılmalar, düşünce yapısından algılayış biçimine kadar etkisini gösterir. Erol Güngör, özellikle edebi 

eserlerden roman türüne eğilir ve romanın vurucu etkisinin arafta kalmış bireyin cemiyet ile bağlarını 

ifşa ettiğini hatta şekillendirdiğini söyler. İlk roman örneklerine bakıldığında bu tespitin ne kadar ye-

rinde olduğu daha rahat bir şekilde görülebilir. Protestanlık ve Kapitalizm öncesi romana bakıldığında 

aile ilişkileri, köy hayatı ve cemiyet ilişkileri ele alınırken burjuvazi ile birlikte birey kavramının ön 

plana çıktığı görülür. Birey kavramı ile yükselen roman, ilerleyen süreçte aydın kavramının inşasına 

temel oluşturur. Aydın kimliğinin analizi ve yapısı incelendiğinde bulantı/bunaltı edebiyat denilen sü-

recin belli yoksunluklar neticesinde doğduğu daha iyi anlaşılmaktadır.  

 

Aydın Kimliğinin Analizi 

Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver, entelektüel, bilgi sahibi kişiler 

için kullanılan “aydın” kelimesi, köklerini Fransız aydınlanmasından alır. Sosyolojik bir kavram olan 
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aydın, Erol Güngör‟ün bakışıyla bir toplum mühendisi olarak görev yapar. Rusya‟da entelijansiya ola-

rak ortaya çıkan aydınlar topluluğu, kavram olarak günümüzde kullanılan entelektüel kelimesini de 

içerisine alır.  

Fransız ihtilali ile başlayan süreç, aslında sadece zihinlerin inşası değil modernizmin ve modern bi-

rey kavramlarının da başlangıcı olarak sayılır. Fransız aydınlanması sadece bir ülkeyi ya da bir kıtayı 

değil dünya toplumları için de bir kırılma noktasıdır. Yine Fransa‟da 1894 yılında Alfred Dreyfus‟un ca-

suslukla suçlanması sonucu büyük kırılmalar yaşanır. Buradaki kırılma süreci Emile Zola‟nın da davaya 

müdahil olması ile farklı bir boyuta taşınır. Emile Zola ve etrafındakilerin hazırladıkları manifesto, Mau-

rice Barres tarafından “entelektüel” kesim olarak suçlanması aydın kelimesinin zeminini hazırlar. İktidar 

ve entelektüel ayırımı bu süreçte daha net bir şekilde ortaya çıkar ancak entelektüeller de kendi içerisin-

de ikiye bölünürler. Bu süreçte sağ ve sol entelektüel kavramları ortaya çıkarırken Avrupa düşünce dün-

yasında büyük sarsıntılar meydana getirir. Bu bağlamda aydın kavramının ortaya çıkışı da büyük bir bö-

lünmenin yaşandığının bir göstergesidir. Aydın yani entelektüel kavramı üzerine birçok tespit yapılma-

sına rağmen belki de en ayrıntılı tespiti Ali Şeriati şu şekilde yapar:  

Aydın, ne bir filozof, ne bir bilgin, ne bir dindar, ne bir ırkçı ne de bir milliyetçidir. Aydın için 

asıl olan şey, bir ekolün sağlıklı veya hastalıklı oluşunun delili veya bir inancın hak ve batıl oluşunun 

kanıtı olarak aldığı şey akli, felsefi, zihinsel ve bilimsel sorunlar, mantıksal deliller değildir. Tek keli-

meyle aydının işlevi toplumun inanç ve özgürlük altyapısı ve sorumluluğunun temeli, halkına sosyal, 

milli, sınıfsal veya insani bilinç vermektir (Şeriati, 2013, 129). 

Aydın bu bağlamda topluma bilinç aşılayan kişi olarak görev yapmaz aynı zamanda yaşadığı 

toplumda öncü ve onu değiştirecek bir ana mihenk taşıdır. Burada aydının bilinci her şeyin önünde 

gelir çünkü toplum parçalanmış ya da ayrıştırılmış bir pozisyonda ise onun varlığı daha etkin bir rol 

oynar. Bu süreçte aydın dışlanan ötekileştirilen bir varlık olarak algılansa da tarihsel süreç onun bu 

etkisini hiçbir zaman göz ardı etmeyecektir. Sartre bu süreci şöyle değerlendirir: 

Aydın kendi içinde ve toplumdaki, pratik gerçekliğin araştırılmasıyla (gerektirdiği bütün normlar-

la) egemen ideoloji (geleneksel değerler sistemiyle birlikte) arasındaki karşıtlığın bilincine varan insan-

dır. Parçalanmış toplumların ürünü olan aydın, bu toplumların varlığının kanıtıdır, çünkü onların par-

çalanmışlığını içselleştirmiştir. O halde, aydın tarihin bir ürünüdür. Bu bakımdan, hiçbir toplum kendini 

suçlamadan aydınlarından şikâyet edemez, çünkü ne ettiyse onu bulmuştur (Sartre, 2017: 34). 

Sartre‟ın tespitlerinden yola çıkıldığında aydın bir toplumun üzerinde ne kadar etkiliyse toplu-

mun da aydın üzerinde ne denli önemli olduğu anlaşılır. Genel olarak aydın, bir meslek grubunu oluş-

turmasa da entelektüel birey kavramını kullanarak zamana direnmeye ve ona ait olmaya çalışır. Deği-

şen şartlar ve sosyo-ekonomik gelişmeler aydını şekillendirirken yaşanılan savaşlar ve felaketler ay-

dınsız bir toplum meydana getirebilir. Edward Said‟in yaklaşımıyla ortada bir realite vardır ve aydının 

bunu yakalaması hiç de kolay değildir. 

Çünkü Entelektüeller zamanlarına ait insanlardır; enformasyon ya da medya sanayiinin cisim-

leştirdiği kitlesel temsil siyasetine herkes gibi onlar da tabidirler; buna direnmelerinin tek yolu gide-

rek güçlenen medyanın -tabii ki sadece medyanın değil, statükoyu koruyan, her şeyi kabul edilebilir 

ve onaylanmış bir aktüellik perspektifi içinde tutan bütün düşünce yönelimlerinin- yaydığı imgeleri, 

resmi anlatıları, iktidarı haklı çıkarma çabalarını tartışmaya açmaları, Mill‟in “maske indirme”
*
 de-

diği şeyi yaparak mümkün olduğunca hakikati anlatmaya çalıştıkları alternatif versiyonlar geliştirme-

leridir (Said, 1995: 24). 

Aydın insan, toplumun sadece bir üretimi olarak meydana gelmez aynı zamanda toplum tarafın-

dan tüketime müsait bir pozisyonda da bulunur. İktidar sahiplerinin baskısı, aydını görev ve sorumlu-

luğundan vazgeçirmemesi, yaşadığı “an” içerisinde sanal gerçeklikleri ortadan kaldırmaya yönelik 

“maske indirme” görevini yerine getirmeleri gerekir. “Maske indirme” aslında sosyolojinin temel ala-

nıdır ve bireyleri teker teker değil toplumsal olarak ele alır.  

                                                           
* Maske indirme: Klişe görüş ve düşünce batağının maskesinin indirilmesidir.  
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Erol Güngör‟e göre aydın insan sadece “sokaktaki adam” tipinin haberdar olmadığı bu bilgilere 

sahip olan kimse değildir aynı zaman onu halktan ayıran taraf, her şeyden önce bu farklı ve ileri sevi-

yedeki bilgiyi kazanabilecek bir zihnî terbiye ve düşünme metodu kazanmış olmasıdır. O, bir hâdise 

ile karşılaştığı zaman “bu nedir?” sualini sormaz, çünkü bu suale alacağı cevap onun ancak görüneni 

anlama ihtiyacına cevap verir, görüneni anlamak için de vasat insandan daha fazla bir zihnî gayret sarf 

etmeye ihtiyaç yoktur. Aydın, gördüğü şeyler arasında bir sebep-netice münasebeti bulmaya çalışarak 

halkın dar ve sathî dünyasının ötesinde objektif realiteyi kavramaya uğraşır.  

Ona göre aydın olmak bir çeşit meslek gibidir. Her mesleğin nasıl kendine göre kaideleri, mü-

kemmellik ölçüleri, namus ve haysiyeti varsa aydın olmanın, yani münevverliğin de meslek nizamı ve 

ahlâkı vardır. Elektrikçi ustası kablolarınızı yanlış bağlarsa bundan görebileceğiniz en büyük zarar 

evinizin yanmasıdır; ama bir yazar sizin zihninizi yanlış yola sevk ederse bundan gelecek zararın he-

sabı yapılamaz. Üstelik aydınlar bir tek aileye değil bütün insanlara hitap eden kimselerdir. Kısacası, 

meslekler arasında bir sosyal mesuliyet sıralaması yapılacak olsa herhalde aydınları baş taraflarda bir 

yere koymak gerekir. Aydın bu sorumlulukla orantılı bir ahlak disiplini ile zihin disiplinine sahip ol-

malıdır. Fakat zannedilmesin ki onun ahlâk disiplini ile zihin disiplini aynı şeylerdir. Aydın olmanın 

gerektirdiği düşünce olgunluğuna erişmemiş birinin aydın sorumluluğunu idrak etmesi de beklenemez 

(Güngör, 1993: 373).  

Güngör‟ün çizdiği perspektifte aydın sosyolojisi bilgi sosyolojisiyle eşdeğerde ilerler. Normalde 

iki ayrı kavram yani bireyin topluma, toplumun bireye gidiş-geliş döngüsü onun için bir bütünlük içe-

risinde varolur. Sabri Ülgener, aydın sosyolojisi ile bilgi sosyolojisini şöyle ayrıştırır:  

Aydınlar sosyolojisi işe, tersine, belli bir fikrin ve değer anlayışının kişi (aydın) tarafından -

başkalarını muhtemel hareket ve davranışında etkilemek üzere- çevreye yansıtılması üzerinde durur. 

Birinde çevreden kişiye, öbüründe kişiden çevreye uzanan bir etkileme söz konusudur. Düşünce kalıp-

ları ve değer anlayışı, bilgi sosyolojisine göre, soyut bir boşlukta vücut bulmayıp toplumun altlı üstlü 

kesimleri ile alâka ve ilişkileri içinde belirlenir ve oradan -belki de çoğumuz farkına varmadan- soyut 

kalıplar halinde muhakeme ve mantık dünyamıza aktarılır. Aydınlar sosyolojisi ise aydın ve çevre iliş-

kisini çıkış noktası ile süje'den (aydından) alıp oradan toplum yapısına, çevrenin zevk ve tercihlerine 

yönelen bir etkileme biçiminde görür ve değerlendirir (Ülgen, 1983: 67). 

Bilgi sosyolojisinde sosyalist bir çerçevede şekillenen düşünce sistematiği bireyi soyut kalıplara 

bilmeden, düşünmeden kabule zorlarken, aydın sosyolojisinde süje‟nin varlığında doğup şekillenen 

düşünce yapısı toplumu şekillendirir. Toplumun şekillendirdiği birey değil bireyin şekillendirdiği bir 

dünya yapısı ancak bu sosyoloji ile mümkün olur. Evinde oturup okuyan ve düşünen birey yeterli de-

ğildir aydın kavramı için ayrıca toplumu yönlendiren ve ona şekil veren bir insandır da aynı zamanda. 

Cemil Meriç, alternatif versiyon geliştiremeyen, günün koşullarına ayak uyduramayan gelenek ve gü-

nü kurtarma endişesinde olanları, tabularıyla yaşayanları, bir hiç uğrunda ölenleri Victor Hugo‟nun 

Sefiller romanındaki Mabeuf Baba‟ya benzetir. Romanda Mabeuf karakteri şöyle tanımlanır:  

“Onun tek inancı bitkiler ve özellikle kitaplardı. Herkes gibi onun da sonu 'şucu, bucu‟ gibi biten 

bir görüşü vardı. Çünkü o devirde kimse bunlarsız yaşayamazdı. Fakat aslında o ne kralcı, ne Orlab-

cı, ne Bonaparte‟çı ne de Anayasacıydı. Bir anarşist de sayılmazdı, o bir bitki ve kitap dostuydu.” 

(Hugo, 2004: 644)  

Mabeuf Baba, bitki ve kitaplarına kendini adamış, dış dünyadan kendini soyutlamış, siyasi ve 

sosyal mekanizmalar ile ilgili düşünce üretemeyen bir karakterdir. Meriç, bu karakterden yola çıkarak 

hepimiz birer Mabeufuz dedikten sonra şu tespiti yapar:  

İnsanlığı ilgilendiren en büyük, en hayatî dâvâlar karşısında ondan çok daha sağır, ondan çok da-

ha körüz. Tabular, tabular.. Her adımda, şuura dur emrini veren bir jandarma neferi. Her kapının arka-

sında, elinde bıçak, bekleyen bir harem ağası. Düşünme! Düşüneni iftiranın ve sefaletin lâğımında boğ-

duktan sonra, ellerimizi yıkayıp, «efendim bizde filozof yetişmiyor» diye ah-u vahlar (Meriç, 2007: 84).  

Kendini yenilemeyen Mabeuf‟lar olduğu sürece geri kalınacağı ortadadır ve Erol Güngör bunun 

en iyi göstergesinin siyasî tercihlerde ortaya çıktığını söyler. Dikkat edilirse, gelişmemiş toplumlarda 
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aydınların daha çok devletçilikten sosyalizme ve komünizme kadar giden bir istikamete yöneldikleri 

görülür. Bu tercih, onların ayakta kalabilmelerini temin edecek yegâne alternatiftir; zira kabiliyet ve 

rekabetin hüküm sürdüğü serbest mesleklerde veya hususî sektörde muvaffak olmak hemen hemen 

imkânsız görünmektedir.  

Güngör‟e göre ayrıca bu sahada muvaffak olmuş kabiliyetli insanlara karşı duyulan nefret de (ki 

aslında bir aşağılık duygusudur) onları hararetli bir devletçi yapar. Ancak devletin her şeye sahip ol-

duğu bir memlekette kabiliyetsiz ve bilgisizler de iş bulabilirler, hattâ devletçiliğin kaçınılmaz bir ica-

bı olarak, kabiliyetlilerden daha yüksek mevkilere geçebilirler (Güngör, 1993; 240).  

Devletçi olmayı tercih eden kendini aydın zanneden tiplerin bir gerçekle yüzleşmesi gerekir ki bu 

da devletin aydın tipinden hoşlanmadığıdır. Platon‟un devlet sisteminden dışlanan sanatçı, aslında ay-

dın formuna erişmiş entelektüel bireydir. Platon‟un sanatçıyı sistemden çıkarmasına yol açan şey ise 

devletin hücresine saldırı girişiminde bulunan aydın karakterinin varlığına yöneliktir. Aydının en bü-

yük özelliği ise gerçeği dönüştürüp yeniden üretmesidir ki aslında burada Platon‟un tam olarak neyi 

kast ettiği daha iyi anlaşılır. Sanatın saflığını savunan ve bu bağlamda püriten yapıyı savunan Platon 

için sanatçı kavramı bir karmaşayı da doğurmaktadır. Çünkü devlet mekanizması kendi içerisinde 

otokontrolü sağlarken kendi parçalarından birisini saf dışı bırakarak kontrolü kaybedebilir.  

Sartre, toplumun dışında olmayı ve saygınlık denilen şeyi kaybetmeyi, olumlu bir değer gibi gö-

rür. İnsanlıktan uzaklaşmak kötü niyetten bir adım uzaklaşmak ve içtenliğe yaklaşmak demektir. 

Roquentin, bazı gerçekleri fark edip aydınlandığı zaman, toplumsal varlık olarak herhangi bir iş gör-

mek olanağını kaybettiğini anlar (Murdoch 1981: 21). Bulantı, sadece topluma karşı ortaya konulan 

bir tablo değil aynı zamanda iktidar yapısına karşı da duyulan büyük bir manifesto niteliğindedir. Bu 

öyle bir manifestodur ki yapıyı tıpkı Duvar öyküsünde olduğu gibi sessizce saydamlaştırarak aşmayı 

bilir. Sanatçının bu sessiz ama bir o kadar sesli çığlığı aydın yapısının en büyük belirtisidir. Bu bağ-

lamda iktidarın varlığını her zaman reddeden aydın, burada siyasal ya da bireysel iktidar ayrımı yap-

madan hepsine karşı başkaldıran birey pozisyonunda yer alır.  

Cemil Meriç‟e göre iktidar aydından hoşlanmaz. Napolyon, çağının en büyük düşünce adamları-

nı ideolog diye küçümser. Napolyon'un dilinde ideolog; dalgacı, hayalperest, dünyadan habersiz kim-

sedir. Faşizmler, topyekûn aydın düşmanıdır.  

“Galiba Goering, «kültürden söz edildiğini duyunca elim tabancama gider», dermiş. Lenin'e gö-

re aydın, «kendini dünyanın tuzu biberi sanır, ama pisliğidir sadece.» Oyunun kuralı bu, baştakiler 

düşmandır aynalara; hele çirkinliklerini büyütüyorsa... Ne var ki aydın, aydının da vur abalıyası. Ba-

hane her devirde aynı: Göreve ihanet etmek” (Meriç, 226). 

Sanatçının cemiyet içerisinde idealizme göre yer tutmasının bir buçuk asır önce mümkün oldu-

ğunu söyleyen Güngör, sanatkârı artık toplumdaki değişme ve gelişmelerin öncüsü olmaktan ziyade 

insanı kuşatan ve kendi cenderesinde “sıkan medeniyet kıskaçlarına karşı insanlığımızın savunmasına 

çalışan zayıf bir avukat” durumuna geldiğini söyler. Çağımızda sanatkâr, “merhametsiz, sert, kudretli 

ve herhâlde adaletsiz bir mahkemede”, “İnsanı mahkûm eden duygusuz hakimlerin mevcut olmayan 

vicdanlarını harekete geçirmek için değil, henüz kurtuluş ümidi bulunan insanları uyarmak için” sa-

vunma kürsüsüne çıkan “zayıf bir avukat” durumundadır (Özarslan, 2007: 56). 

Zayıf bir avukat durumunda olan aydın yapısı aslında Türk aydın kimliğine çok uygun düşer. 

Çünkü Türk aydınının yapısına bakıldığında tarihsel travmaların üst üste yaşandığı görülür. Özellikle 

Balkan Harbi, Trablusgarp, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ile birlikte azalan aydın sayısı, 

Atilla İlhan‟ın belirttiği üzere «son yetmiş küsur yılın bilançosu; körü körüne sağcı ve solcu “ülküle-

re” bağlanmış, körü körüne bunların savunmasını yapmış, sanatlarını, kalemlerini, fırçalarını, inançla-

rını buyruğuna vermiş, çeşitli türde aydınların hazin fiyaskosundan ibarettir (İlhan, 2011: 19). 

İlhan‟a göre Türk aydın tipinin iki sorunsalı vardır: Birincisi “Batılı” ve “Batıcı” aydın tipi var, 

yüzeysel bir ilericiliği memleketin hayrına önemli bir atılım saymaktadır; başka bir deyişle, kompra-

dor ekonomisinin yarattığı bir garip yaratıktır ki ülkenin sağlığını ve yücelmesini komprador kültürü-

nün yaygınlaşmasında görür, emperyalizme çalıştığını farketmez, miyopluğu yüzünden görüş alanı dı-
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şında kalan her şeyi çağdışı olmakla suçlar. Bu aydının “ilerici” değil “işbirlikçi” olduğunu saptamak 

zorunludur. İkinci neden sosyalizmle ilgili, Türk sosyalizminin aydınları, uzun süre hem körü körüne 

angaje olmayı meziyet sayan takımından olmuşlardır, hem de kuramı iyi bilmeyip ulusal koşullara iyi 

uygulayamadıklarından başkalarının yanlış ilericiliklerini tartışmasız benimsemişlerdir (İlhan, 20).  

Türk aydınının arada kalmışlığı dönem içerisinde özellikle bulantı/bunaltı edebiyatının daha çok 

hissedilmesine yol açar. Bu edebiyatın sosyolojisini irdeleyen Güngör, Sartre ve Kafka örneklerini ve-

rerek Türk aydınının yaşadığı bunalımı ve iktidar ilişkisini ortaya açıkça koyar.  

 

Bulantı / Bunaltı Edebiyatının Sosyolojisi 

Bütün bu anlatılagelen sistem karmaşalarının anlamının bulantı/bunaltı ile isim bulmuş olması 

tesadüfi değildir. Ana temada yer alan Erol Güngör, Sartre ve aydın kavramları yolun bir yerinden 

sonra gidişatın bunaltı‟ya oradan da bulantı‟ya doğru olduğunu göstermektedir. Aydın kırılmaları baş-

lar ve başlangıcı ile birlikte ilerleyen kültürel kırılmalarda onu yalnız bırakmaz. Bunun sarsıntılarını 

derinden yaşayan Erol Güngör, yaşanan deformasyonu, yenilenemeyişi ve kofa çıkmayı anlatır.  

Ona göre bütün kıymet sistemlerinin yıkılması, harpler, ihtilâl ve inkılâplar sonunda, Sartre‟ın 

dediği gibi, ayaklarının altındaki yer sarsıldı. Şimdi insan, yer ve gök arasında tutunacak hiçbir sağ-

lam yer bulmadan, korkunç bir yalnızlık yaşıyordu. İşte, egzistansiyalizm bu yeni insan tipinin felse-

fesini, edebiyatını yaptı. Geçmişe inancını yitiren, korku ve yalnızlık içinde yaşayan insanın proble-

mini bize getirdi (Güngör, 109). Güngör‟ün tespit ettiği şey üreten ve yeni bir fikir ortaya koyan her-

kesin aslında korku ve yalnızlık bağlamında aydın kavramından gittikçe uzaklaşmasıdır.  

Bir aydının temel felsefesi sorgu ile başlar fakat bu sorguya unutmak, korkmak dahil olamaz. 

Çünkü unutmak diğer adıyla üstünü kapatmak veya görmezden gelmek, esas olan hiçbir sorgunun te-

melinde değildir. Korkmak ise bir şeyden saklanmak içine kapanmak, söylediklerinden çekinmek an-

lamına gelir ki bu aydın kavramıyla tamamen zıttır. Bu bağlamda sorgulayan, korkusuz ve unutmayan 

bir düşünce sistemi yok edici değil aksine yaralı olan duvarların tazelenip onarılması olarak değerlen-

dirilmelidir. Güngör bilinçler üzerinde oynanan ve onun sağanağına tutulan her kafaya isyan eder. Bir 

tür oyalanmaya, tutulmaya değinir. O dönemlerde olan ve devam eden aydın tutuklamaları sadece fi-

ziksel bir tutuklamayı değil zihinsel bir kazıyı da beraberinde getirir.  

Özellikle Kafka‟nın Şato ve Sartre‟ın Bulantı romanlarının etkisinden bahseden Güngör‟e göre 

geç kalınmışlığın temel sebebi memleketimizde aydınlar arasında hakikaten derin bir kıymet buhranı 

olmasıdır. Bu kıymet buhranı ve sosyal dengesizlik, bütün ilerleme hareketlerimizde daima yanlış 

adımlar atılmasından, Batı cemiyetini değiştiren sebeplere inmeyerek bunların neticelerini sebep san-

mamızdan ileri gelmektedir. On yıl aralıksız savaşa girmiş bir millet kendi kıymetlerinden hiçbir şey 

kaybetmediği halde, onu ilerletmek iddiası ile ortaya atılan sözde problemler, sahte ilerilik gayretleri 

Türkiye‟de Batı‟nın bin yıldır yıkamadığı yapıyı kısa bir zamanda darmadağın etti (Güngör, 109).  

Bu asıl meselelerin yerine oturan sözde problemler, zehirleyici etkiye sahip oyalanmayı başlatan 

temalar medeniyeti kuran değerlerin unutulup, benliğin üzerinde önemli etkilere sahip olan öz değer-

lerden uzaklaşılmasına neden olur. Sözde yenilendik, dirildik. Fakat Güngör‟e göre bu aksi şekilde 

içeriden bir ölümün habercisi olmaktan geri kalmaz. 

Böylece Avrupa, medeniyetin bazı tabii çatışmaları yanında onun hakiki nimetlerinden alabildi-

ğine faydalanırken, biz bu medeniyetin sadece posa diye dışarı attıklarını topladık. Öyle bir memleke-

te egzistansiyalizm ve Marksizm modasının girmemesi acayip olurdu. İşin en garip tarafı, egzistansi-

yalizmi Türkiye'deki Marksistlerin de benimsemesi ve bu cereyanın öncülüğünü yapmalarıdır (Gün-

gör, 109). 

Erol Güngör‟ün bu söylemini analiz edecek olursak; Birincisi varoluşçuluk ve marksizm iki ayrı 

kutuptur. Varoluşçuluk bireye giderken, marksizm topluma yönelir. Marksistlerin varoluşçuluğu be-

nimsemesini bu bağlamda anlamsız bulur. İkincisi Sartre‟ın marksist oluşuna fena halde kızan Gün-

gör, Bulantı romanından sonra toplumcu olmasına anlam veremez. Onu bir politikacıya benzeten 

Güngör‟ün Türkiye‟deki aydın kesiminde onu tam olarak anlamadan sınıflandırdığını düşünür. Ona 
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göre Sartre‟ın Nobel‟i almaması bile küçük burjuva sınıfından ziyade büyük bir topluluğa kendini ka-

bul ettirme çabasından başka bir şey değildir.  

Bu süreçte Batı‟dan yapılan çevirilerin hız kazanması, Jean Paul Sartre‟ın bu alandaki çalışmaları 

ile popülerlik kazanan ve dünyaya yayılan düşünceleriyle beraber, Türkiye‟nin de kendi içinde bulun-

duğu siyasî-sosyal konjonktür ve yaşamıyla birleşir. Böylece bunalım, yabancılaşma, küçük burjuva 

aydınının ruhsal bunalımı, saçma düşüncesi gibi insanlığa dair içsel sorunlar da bu dönem Türk ede-

biyatının konusunu oluşturan parçalardan biri olur. Svetlana Uturgauri, “yalnız bir sanat akımı değil, 

aynı zamanda toplumsal bir olgu” dediği varoluşçuluğun Türk edebiyatındaki yansımasını da “Batı‟yı 

taklit etme” olarak değerlendirmenin yanlış olduğunu ve “bu akımın, ülkenin sosyal politik yaşamın-

daki faktörlerin karmaşık yapısından doğduğunu ve sanatçılar arasında küçük burjuva aydınlarının 

ruhsal bunalımını yansıttığını‟‟ söyler (Uturgauri, 1989: 102). 

1950 sonrası Franz Kafka, Albert Camus, Jean Paul Sartre ve Simone de Beauvoir gibi yazar ve 

düşünürlerin etkisiyle şekillenen bu grup Leyla Erbil, Demir Özlü, Tezer Özlü, Ferit Edgü, Yusuf Atıl-

gan, Oğuz Atay, Bilge Karasu, Oya Baydar başta olmak üzere birçok yazardan oluşmaktadır.  Bu dö-

nem içerisinde bulantı/bunaltı edebiyatı Sartre‟ın romanından bir kareyle aynı doğrultuda ilerler:  

“Bulantı yakamı bırakmadı. (…) Bu geçici bir huysuzluk ya da bir hastalık değil; kendi öz varlı-

ğım. (…) Sonra birden o kavrayışa vardım. Soluğumu kesti bu. Şu son günlerden önce, “varoluş-

ma”nın ne demek olduğunu hiç sezmemiştim. (…) Varoluş şuradadır, çevremizdedir, bizdedir; Bizdir, 

ondan söz açmadan iki kelime söyleyemeyiz ama ona dokunulmaz da.” (Sartre, 1961: 144).  

Varoluş problemi ile açığa çıkan bulantı uzun bir süre terk etmez. Bir aydın meselenin daima ar-

ka perdesinde olanları merak eder. Aydının bunalımları aynı mesele üzerinde defalarca dönmesi ve 

bunu düşünmekten vazgeçemeyişi ile başlar: 

“Varoluş üzerine düşündüğümü sandığımda, hiçbir şey düşünmemiş olduğumu söyleyebilirim; ka-

famın içi bomboştu ya da bir kelime vardı yalnız; yani “varlık” kelimesi vardı. (…) Evet düşündüğüm 

“ilişkinlik”ti; denizin niteliklerinden biri olduğunu söylüyordum kendime. (…) Varoluş nedir diye sorul-

saydı, özlerini değişime uğratmadan, nesnelere dıştan eklenen boş bir biçimdir, derdim. Sonra birden 

ortaya çıkmış, belirivermişti işte; apaçıktı, varoluş kendini açığa vuruvermişti.” (Sartre, 1961: 145).  

Sartre‟ın bu romanı üzerinden ilerlersek Bulantı, gerek ele aldığı ve tartıştığı konular (varoluş, dü-

şünce/düşünmek, bunaltı, bulantı, saçmalık, bağlanma, bağsızlık, fazlalık, seçme, atılmışlık, hiçlik, geç-

miş- şimdi, yalnızlık, hümanizm, akıl, tecrübe, yaşam, serüven, özgürlük, korku…) ve gerek onları dile 

getiriş tarzı bakımından (deneme, felsefî sorgulama/söylem, aforizmatik söylem, iç monolog/diyalog, 

tartışma...) bir roman olmanın öncesinde felsefî bir metin hüviyetiyle karşımıza çıkmaktadır (Demir, 

2016: 91). Bu felsefi hüviyet, varoluş ve varoluşçuluk düşüncesinde bir problematik halini alır.  

Varoluş problemi ana problemin temsilini oynar ve sahneden hiçbir zaman düşmez. İfade edil-

meye çalışılsa da sorgusu hep devam eder. Aniden ortaya çıkışı, öylece beliriverişi tarif edilesi değil, 

felsefesinin kurulması için düşünüşten kurtulmaması gereken bir ağdır. Erol Güngör, varoluşçuluk 

akımına karşı değildir, bu süreçte hâkim olan marksizme ve aydın kesimin tam olarak oluşmamasına, 

aydın olarak geçinen kesiminde iktidar ya da bürokrasi kavramının altında ezildiklerini söyleyerek 

tepki gösterir. Ona göre gerçek bir aydın, batının sonuçlanmış düşüncesini değil, Batıyı Batı yapan sü-

reçleri dikkate alır ve şu sorunsalı kendine amaç edinir: Aydın bir meselede karara varırken “bu benim 

işime yarar mı?” diye düşünmez, “hakikat bu mudur?” diye bakar. 

Bunalım edebiyatının sosyolojisini geri kalmış memleketlerdeki aydın sorunsalına ve moderniz-

min geç gelişine bağlayan Erol Güngör‟ün tespitlerini şu cümleyle bütünleştirmek gerekir:  

“Geri kalmış memleketlerin kalkınma yoluna girmesi, bir bakıma bu geri kalmış aydın sultasının 

yıkılması demektir. Zira geleneksel cemiyetin en mühim vasıflarından biri de, modern cemiyetlerin ih-

tiyacı seviyesinde yetişmiş elemanlardan mahrum oluşudur. Ne gariptir ki, yine geri kalmışlığın bir 

eseri olarak, ilerilik sloganları da yine hep bu yarı-aydın, yarı cahillerin ağzında kalmakta, moder-

nizmin temsilcisi olarak onlar ortaya çıkmaktadır.” (Güngör, 241). 
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Aydının büründüğü kimliği tarif eden Güngör, onun bu kimlikle yaşayışını yerden yere vurur. 

Bunu yapmakta haklıdır çünkü mış gibi olmalıklar çoğalmaktadır. Daha bir zihin kendini yaşamadan 

ölüme gider ya da terk edilir. Bu beyin katli Güngör‟ün de ifade ettiği gibi sözde aydın geçinenlerin 

ve onların çürümüşlüğüne göz yumanların cellatlığında gerçekleşmektedir.  

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, Türkiye‟nin yaşadığı savaşlar, geçirdiği darbeler ve sosyolojik kırılmalar bir bu-

naltı edebiyatı ortaya çıkardığı, Erol Güngör‟ün tespitleri ile iki zıt kutup olan marksizm ve varoluşçu-

luğun birleştiği, aydın olarak bilinen Sartre‟ın Bulantı romanından sonra sahaya inerek azılı bir politi-

kacı gibi komünist partinin peşinden gittiği sonrasında tekrar varoluşa yöneldiği, Türk aydınının ise 

yeterli donanıma sahip olmadan aydın kimliğine büründüğünü dile getirir. 

Erol Güngör‟ün yaptığı sosyolojik tespitler, dönem edebiyatını teşhis etmekle kalmaz aynı za-

manda dönemin siyasal düşünce yapısının da sosyolojisini haritalandırır. Sartre gibi felsefi düşünce 

sistemi kurmuş bir filozofun bile siyasal hareketlerin içerisine girebildiğiniz dönem içerisinde düşün-

cesini değiştirip marksist olabildiğine değinen Güngör, insan sosyolojisinin de genlerini ayırt etmeye 

çalışır. Ona göre, varoluşçu bir evrenden marksist bir evrene geçmek olanaksız olduğu halde böyle bir 

düşüncenin yaygınlaşması toplum sosyolojisi içerisinde olanaklı hale geldiğini söyler. Çünkü birey 

sosyolojisinin yerini alan bilgi sosyolojisi çevresinde yer alan bütün varlıkları içerisine çeker ve ken-

dine benzetir. Bunaltı edebiyatını yaratan en önemli etkenlerin başında da karakterin bilgi sosyoloji-

sinden bireye geçememesidir. Kafka ve Sartre‟ın düştüğü çıkmazlar edebi eserlerinde sosyolojik bir 

bunalım edebiyatı yaratırken Türk edebiyatı da bundan nasibini alır. Yazarların yüzleşmek zorunda 

kaldığı varoluşçuluk problemi, iktidar ve dönemsel siyasi sorunlar ile birleşince aydın kimliğine bürü-

nen ancak aydın olamayan yeni bir tip ile karşılaşılır. Eserlerinde bulantı/bunaltı kavramını karakterle-

rine aşılayan yazarların bunu yaparken de aslında bir tarafı seçtikleri dikkate alınırsa aydın kimliğinin 

tıpkı Dreyfus davasında olduğu gibi sağ ve sol diye ikiye bölündüğü görülmektedir.  

Sartre‟in Bulantı romanıyla yarattığı etki Erol Güngör‟de kimlik kazanır. Erol Güngör‟ün bakış 

açısı ve analiz kabiliyetiyle “bunaltı edebiyatı” tabirini ortaya atmakla kalmaz, bunu derinlemesine 

analiz eder, çözümler sunar ve bunun temelinde yatan aydın sorunsalını açığa çıkarır.  
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GĠRĠġ 

İnsan için bugüne kadar pek çok niteleme yapılagelmiştir. Bu nitelemeler yapılırken insanın sa-

hip olduğu belli bazı fiziki ya da akli melekeleri ile göstermiş olduğu birtakım davranış kalıplarının 

esas alındığı anlaşılmaktadır. Johan Huizinga (2010), insanı “homo ludens” yani “oynayan insan” ola-

rak nitelendirmektedir. Homo ludense kadar insan için “homo sapiens”/“akıllı insan” ve “homo fa-

ber”/“imalat yapan insan” nitelemelerinin yapıldığı görülmektedir. İnsan, ona yakıştırılan homo sapi-

ens ve homo faber sıfatlarından önce homo ludensi taşımaktadır. Zira söz konusu isimlendirmelerden 

ilk ikisi, düşünme becerisini kazanmış/kullanıyor olmayı gerekli kılarken homo ludens olmak için ise 

insanın düşünmeye ihtiyacı yoktur. Bunun en güzel örneği Huizinga‟ya göre hayvanların da oyun oy-

nayabilmesidir (2010: 7-9). Buradan hareketle akıllara insana bu kadar eski bir yakınlığı bulunan 

oyunun ne olduğu sorusu gelebilir. Huizinga, oyunu, “oyun, özgürce razı olunan ama tamamen emre-

dici kurallara uygun olarak belirli zaman ve mekân sınırları içinde gerçekleştirilen, bizatihi bir amaca 

sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile „alışılmış hayat‟tan „başka türlü olmak‟ bilincinin eşlik 

ettiği, iradi bir eylem ve faaliyettir.” (2010: 50) şeklinde tanımlamaktadır.
1200

 Kısaca oyun, gerçek ha-

yatın simülasyonu, sembolleştirilmiş yansımasıdır. İnsan, hayatının pek çok evresini oyunla geçirmek-

te, yaptığı işleri oyuna dönüştürmektedir. İnsan, kimi zaman bilinçli olarak kimi zamansa farkında 

olmadan hayattın ciddiyetinden yaptıklarını oyunlaştırarak sıyrılmaktadır. 

Huizinga, “Oyunda yaşamın doğrudan gereksinimlerini aşan ve eyleme anlam katan bağımsız bir 

unsur „oynanmaktadır‟” diyerek oyunun günlük hayatın kendisi ya da yaşamın kendisi olmadığını 

vurgulamaktadır (2010: 17, 24). Huizinga (2010)‟nın oyun kuramına göre oyunun başlıca özellikleri 

şu şekilde sıralanabilir: 

1. “Oyun özgürlüktür.” Oyun zorunlu bir eylem, görev ya da ödev değildir. Oyuna katılım iradidir. 

Zira oyun, hayata verilen bir moladır ve kendisinden zevk alındığı, zevk bir ihtiyaç olma zorun-

luluğu taşımadığı sürece oyun oyundur (2010: 25).  

2. Her şeyden önce oyun gönüllü bir eylemdir. Oyun, genel anlamda hayata eşlik eder, onun bir 

parçası olarak onu tamamlar, süsler ve ondaki bazı boşlukları doldurarak hayatın vazgeçilmezi 

durumuna gelir (2010: 24-26). 

3. Oyun, gündelik hayattan bu hayatın içinde işgal ettiği yer ve süreyle ayrılır. Oyunun en önemli 

unsurları arasında sınırlanmış ve belirlenmiş bir zaman ve mekânın varlığının oyunda zorunlu 

olması gelmektedir. Oyun, zaman ve mekân olarak bazı sınırların içinde “sonuna kadar oynanır 

(2010: 27). Yalıtılmış ve sınırlı bir zaman ile mekân olgusu, oyununun rutinin dışına konumlan-

masını kolaylaştırmaktadır. Huizinga‟nın, Bir oyun ile kutsal eylem arasında nasıl hiçbir biçim-

sel fark yoksa, yani kutsal eylem nasıl oyununkilerle aynı biçimler altında gerçekleştiriliyorsa; 

kutsal yer de oyunun cereyan ettiği yerden biçimsel olarak farklı değildir. Oyun alanları, tahsis 

edilmiş, ayrılmış, çevresine parmaklık çekilmiş, kutsallaştırılmış ve kendi sınırları içinde özel ku-
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rallara tabi kılınmış yerlerdir. biçimindeki sözleri ile oyunda mekânın yeri ve önemini vurgula-

maktadır (2010: 27-28). 

4. Oyun dâhil eder, serbest bırakır. (2010: 28). Oyun dışlayıcı değildir. Oyunun tam olarak gerçek-

leşebilmesi bir anlamda oynayanların oyuna ne kadar iyi müdahil oldukları ile de yakından ilgi-

lidir.  

5. Oyun alanının sınırları içinde kendine özgü ve mutlak bir düzen hüküm sürer. Oyun, belli bir dü-

zen, kurallar bütünüdür. Her oyunun kendine özgü kuralları vardır (2010: 28-29). Oyunun varlı-

ğı, kuralların, düzenin devamlılığına bağlıdır. Kural ihlali oyunu bozar, ortadan kaldırır. 

6. “Oyun içinde yer alan nitelemelerden birisi de gerilimdir.” (2010: 28). Oyunun başlamasıyla ge-

rilim unsuru kendisini gösterir. Oyun devam ettikçe gerilim artar ve oyunun sona erme-

si/neticelenmesi ile birlikte gerilim ortadan kaybolur. Oyunu zevkli ve cazip kılan, oyunda insana 

haz veren unsurlardan birisi de oyundaki bu gerilimdir. Zira gerilim, belirsizliğe ve şansa işaret 

eder. Hayatın kendisinde de bu vardır. 

7. Oyun mutlak bir agon (çatışma) karakterine sahiptir. (2010: 31-72) Oyunun içerisinde bir müca-

dele vardır. Mücadele karşılıklı geçekleştirilebilecek bir eylemdir ve bu eylem beraberinde ça-

tışmayı getirir.  

8. Oyunun bir başka önemli yanı da sonucun belli olmayışıdır. Oyundaki gerilim beraberinde de be-

lirsizliği getirmektedir.  

9. Oyun bir ödülü varsaymaktadır. Ödülün simgesel, maddi veyahut tamamen soyut bir değeri ola-

bilir (2010: 76).  

10. Gündelik hayatın kural ve örflerinin oyun alanı içinde bir değeri yoktur. (2010: 30) 

11. Oyun bir şeyin temsilidir. (2010: 31). İnsanlar oyun sayesinde hayatı ya olduğu ya da olmasını 

istedikleri gibi canlandırma, yansıtma imkânı bulurlar. 

 

Oyun hakkında söylediklerimiz beraberinde zihinlere şu soruyu getirebilir: “İnsan ne için oy-

nar?” Söz konusu sorunun birden fazla cevabı bulunmaktadır. Birincisi, insan, ister zengin ister fakir, 

ister -iyi- eğitimli ister eğitimsiz, ister köylü ister kentli, istediği her şeye sahip ya da çok az şeyle ha-

yatını devam ettirmek zorunda olsun; hayatın/gerçeğin yükünü omuzlarından atıp, ciddiyetinden uzak-

laşmak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirli bir süre için de olsa unutup rahatlamak ister ve bunun 

için oynar. Zira oyun bir eğlence aracıdır. Eğlenen insan hayatın omuzlarına yüklediklerinden kurtu-

lur. Oyun kimi zaman hayatın insana yüklediklerini boşaltır kimi zaman ise hayata devam edebilmesi 

için gerekli enerjiyle insanı doldurur. Dolayısıyla insan bazen deşarj bazen de şarj olmak için oynar.  

İkincisi, insan, hayatta sahip olmak/gerçekleştirmek istediklerine ulaşmak için oyunu bir araç 

olarak kullanılabilir. Yani insan bazen başkası olmak için oynar. Örneğin gerçek hayatta sahip olma-

dığı ve olamayacağını düşündüğü prensesliği, 13. yüzyılda yaşayan bir savaşçılığı ya da bir Ferrari pi-

lotluğunu bir oyun içerisinde elde etme fırsatına kavuşabilir. 

Üçüncüsü, kimi yerlerde oyun bir eleme aracıdır. Bazı durumlarda arz ve talep dengesi bozulur. 

Söz konusu arz ev, araba, mobilya, tarla, vb. her türlü taşınır taşınmaz maddi karşılığı bulunan bir eş-

ya/nesne; makam, mevki, eş, iş, unvan vb. olabilir. Arzın fazla talebin az olması, talep edenler için bir 

problem teşkil etmez. Zira talep eden herkes arz edileni elde etme şansına sahiptir. Talebin fazla arzın 

ise az olması, talep edenler arasından bazılarının arza ulaşmasına bazılarının ise arzdan mahrum kal-

masına sebebiyet verir. Böylesi durumlarda arz edilenin verilmesi için talipler arasından seçim yap-

mak gerekir. İşte bu tarz seçimler için kişilerin elenme ya da belirlenme vasıtası olarak da oyunun kul-

lanıldığını görmek mümkündür. Örnek olarak masallarda padişah tarafından kızına talip olanların be-

lirlenen oyunlara sokularak sultan ya da prensesle evlenmeye hak kazanması verilebilir. Günümüzde 

ise tv programlarında verilen ödül(ler) için yarışmacıların çeşitli oyunlar oynayarak büyük ödülü al-

maya hak kazanması söz konu duruma bir başka örnektir. Tabi ki oyunun oynanma gerekçelerini sa-

dece zikredilen maddelerle sınırlandırmamak gerekir. Zira farklı zaman ve mekânlarda farklı yaş ve 

sosyal gruplara dâhil insanlar, oyunu farklı gerekçelerle oynar. Oyunun herkes için oynanma gerekçe-



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   745 

si farklı ve çeşitli olabilir. Bununla birlikte insanları oynamaya iten etkenler, çok farklı ve çeşitli 

oyunlar içerisinde ortaya çıkma potansiyeline de sahiptir. İşte bu çeşitlilik içerisinde yer alan oyunlar-

dan birisi de geleneksel halk tiyatrosudur. 

Seyirlik halk oyunları, seyirlik oyunlar gibi adlarla da anılan geleneksel halk tiyatrosu, köy seyir-

lik oyunları, kukla, karagöz, ortaoyunu, meddah ve tuluattan oluşmaktadır. Günümüzdeki modern ti-

yatroya kadar Türk halkının oyun/temsil izleme/görme yani tiyatro ihtiyacı, uzun yıllar boyunca aynı 

dönemde kimi zaman bu kümedekilerden biri kimi zamansa birkaçı ile birlikte karşılanmıştır. Bu tür-

lerin çeşitli ortak ve benzer yanları bulunmaktadır. Söz konusu yanlar ve zikredilen geleneksel halk 

tiyatrosu türleri hakkında bugüne kadar yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur. Söz konusu çalışma-

ların daha ziyade, oyun metinlerinin tespiti, oyunların tarihçesi/kökeni, içeriği/yapısı, Türk tiyatro ta-

rihindeki yeri, modern tiyatro ile ilişkisi, uyarlamaları, oyunlardaki çeşitli kültürel/edebi öğeler -

atasözleri, ilençler vb., tipler, ironi, mizah, modernleşme, müzik vb.- gibi alanlardan sadece birine ya 

da birkaçına yönelik yapıldığı görülmektedir
1201

. Ancak yapılan çalışmalar içerisinde söz konusu tür-

ler arasındaki benzerlikler üzerinde derli toplu bir şekilde yeteri kadar durulduğunu söylemek de 

mümkün değildir. Üstelik yaptığımız araştırmalar esnasında yapılan çalışmalarda geleneksel halk ti-

yatrosu türlerini sadece ve tam anlamıyla bir “oyun”
1202

 olarak ele alan ve işlevsel yönleriyle bunları 

değerlendiren çalışmanın varlığına da rastlanamamıştır. Oysa geleneksel halk tiyatrosu her şeyden ön-

ce bir oyundur ve bu gruba dâhil olan türlerin varlığını devam ettirmesinin onların oyun vasfı-

nı/işlevini taşımasına bağlı olduğunu söylemek sanırız yanlış olmasa gerektir. Dolayısıyla geleneksel 

halk tiyatrosu türlerini, daha ziyade benzer yanlarını dikkate alarak birer oyun olmaları ve onlara bu 

çerçevede yüklenen ya da onların bu sayede gerçekleştirdikleri işlevler üzerinden incelemenin söz ko-

nusu türlerin varlığının ya da misyonlarının devamlılığı konusunda önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

Halk tiyatrosu türlerinin genel özellikleri 

Yukarıda zikredilen düşünceler ışığında geleneksel halk tiyatrosu türlerinin önce genel anlamda 

ortak özelliklerine bakmak yararlı olacaktır. Zira onları oyun kuramı çerçevesinde tek tek değil de bir 

bütün olarak ele alabilmek için önce bazı ortak yanlarının bulunduğunu tespit etmek gerekmektedir. 

Bu amaçla türlere bakıldığında hemen hepsinde görülen belli başlı ortak özellikleri şu şekilde sırala-

mak mümkündür:  

1. Söz konusu türlerin ilk ortak yanı olarak, Pertev N. Boratav (1982: 182) ve Metin And (2011: 

12-14)‟ın da değindiği gibi, tiyatro yani “seyirlik” oluşları, söylenebilir. Oyunlar, seyircilerin karşı-

sında oyuncuların performanslarını sergileme esasına dayanmaktadır. Kukla, karagöz görünürde çok, 

esasında ise yani görünmeyende -sahne arkasında- tek aktörlü birer oyundur. Meddahlık da tek aktör-

lü bir oyun olması bakımından kukla ve karagöz ile benzerlik göstermektedir. Köy seyirlik oyunları, 

ortaoyunu ve tuluat ise çok aktörlü olmaları bakımından ortaklık gösterirken kukla, karagöz (yukarıda 

zikredildiği açıdan) ve meddahlıktan ayrılmaktadır.  

2. Aktörlerin/kahramanların/oyuncuların canlı-cansız olma esasına göre karagöz ve kukla birbi-

rine benzerken köy seyirlik oyunları, meddahlık, ortaoyunu ve tuluattan ayrılmaktadır. Zira kukla ve 

karagözün oyuncuları, cansız varlıklarken diğer dört oyunda oyunun aktörleri insanlardır. Karagöz ve 

kuklada her ne kadar oyunun arka planında tasvir ve kuklaları hareket ettiren bir insan bulunsa da o, 

bir oyuncu olarak perdede yer almaz. Bu nedenle mezkûr iki oyunun oyuncuları için cansız aktörlerdir 

diyebiliriz. 

                                                           
1201 Yukarıda zikredilen unsurlarla ilgili çalışmalara örnek teşkil etmesi bakımından Metin And (1969), (2011), Dilaver Düz-

gün (1999), Şükrü Elçin (1991), Özdemir Nutku (1997), Ünver Oral (2005), (2006), Nebi Özdemir (2003), Saim Sakaoğlu 

(2003), Nurhan Tekerek (2008) gibi isimlerin çalışmalarına müracaat edilebilir. Söz konusu çalışmalara türlerle ilgili ay-

rıntılı bilgi edinmek için de başvurulabilir. Zira çalışmanın içerisinde doğrudan kullanılmayacağı için ve bilinenlerin 

tekrarlanması adına türlerle ilgili tanım, tarihçe, içerik vb. hakkında pek fazla bilgiye yer verilmeyecektir.  
1202 Burada oyun kavramı ile anlatılmak istenen J. Huizinga (2010) tarafından ortaya konulan ‚oyun kuramı‛ kapsamındaki 

oyundur. Dolayısıyla geleneksel halk tiyatrosu türleri bir tiyatro türü olarak çalışmalara konu olmuş fakat onu ‚oyun‛ 

yapan niteliklerden pek fazla söz edilmemiştir.  
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3. Söz konusu oyunların bir başka en önemli ortak öğelerinden birisi And (2011: 12-13; 1969: 

47-48)‟ın da zikrettiği gibi oyunların taklide dayalı oluşudur. Bütün bu oyunlardaki taklit, “temsil” 

sözcüğü ile de karşılanabilir. Zira oyuncuların yaptığı aslında gerçek hayatta ya da halk inanç ve anla-

tı geleneğinde var olan olay, durum, olgu ve karakterlerin sahnede canlandırılması esasına dayanmak-

tadır.  

4. Oyunların, oyundaki aktörler/karakterler bakımından birbiriyle benzerlikler gösterdiği görüle-

bilir. Türk gölge oyunu karagözdeki Karagöz‟ün karşılığı kuklada ve tuluatta İbiş, ortaoyununda ise 

Kavuklu; Hacivat‟ın karşılığı kuklada ve tuluatta İbiş‟in efendisi, ortaoyununda ise Pişekâr‟dır (And 

2011: 13; 1969: 48-49). Söz konusu benzerlikler Karagöz tiplemesi üzerinden cevap veren, laf yetişti-

ren, hazır cevap olan, cahil ve kaba görünen vb. niteliklerle karşımıza çıkar. Hacivat tiplemesinin 

özellikleri ise karşısındakine laf atma, söze girme fırsatı sunma, biraz eğitimli, görgülü, kibirli vb. ol-

ma şeklinde genellenebilir. And (2011: 13)‟a göre söz konusu benzerlikler karakterlerin tip özellikle-

rinden seslerinin tonuna hatta oyunlarda karşılaşılan hayvan taklitlerine kadar pek çok bakımdan or-

taklık taşımaktadır. Köy seyirlik oyunlarında ise oyunların tamamında karşımıza çıkan kalıplaşmış tek 

bir tip bulunmadığı için konuyla ilgili belirli bir örnek vermek mümkün görünmemektedir. Ancak ayrı 

ayrı her bir oyuna bakarak benzer niteliklere ve zıtlıklara sahip tiplemeleri ya da hayvan karakterleri 

oyunlarda görmek mümkündür.
1203

  

5. Oyunların bir diğer benzer yanı müzik ve dans konusundadır. Geleneksel halk tiyatrosu türle-

rinin tamamında müzik ve dans unsurlarına rastlamak mümkündür. Geleneksel halk tiyatrosu türleri 

içerisinde müziğin davul, zurna, def, düdük, keman vb. müzik aletleriyle basit bir üslupla da olsa yer 

aldığı görülür. Türlerde müzik faktörü, karşımıza genellikle oyun başlangıcı, oyuncuların sahneye çı-

kacağının duyurulması, oyunun bölümleri arasındaki geçişin haber verilmesi ve oyunun sona erdiği-

nin ilan edilmesinde çıkmaktadır (And 2011: 13-14; 1969: 49). 

6. Zikredilen türlerin başlıca özelliklerinden birisi de ciddi-acıklı konuları dahi “komikleştirerek” 

yani güldürü unsurlarıyla işleyerek seyirciye sunmalarıdır. Bu şekilde günlük hayatın bunaltı-

cı/yorucu/sıkıcı mevzularından seyirciyi uzaklaştırma/rahatlatma gibi bir görev üstlenirler. Yani gele-

neksel tiyatro türlerimiz mizah üzerine kurulu bir yapıdadır. Oyunlarda en acıklı olayların dahi ko-

mikleştirilerek seyirciye aktarıldığı görülmektedir. Mizah unsurları genellikle aşağılayıcı ve alaycı bir 

üslupla yapılan tip ya da olay taklitlerine dayanmaktadır (And 2011: 14-15).  

7. Geleneksel halk tiyatrosu türlerinin başka bir ortak noktası da oyunların tamamının doğaçla-

maya dayanmasıdır. Oyunu ve oyuncuları yönlendiren klasik tiyatroda gördüğümüz gibi bir yazılı me-

tin, geleneksel tiyatro geleneğinde bulunmamaktadır (And 2011: 14; 1969: 49). Dolayısıyla oyunlar, 

oyun içindeki bazı kalıplaşmış söz ve davranış kalıpları ile olay örgüsünün ana hatları dışında hemen 

her oyunda değişmektedir. Kısaca oyunlar, yazılı bir metne bağlı kalmaksızın oyuncuların oyun esna-

sında sergiledikleri ve gösterdikleri performansla seyirci-icracı etkileşimine de bağlı, anlık olarak ge-

lişmektedir.  

8. Oyunların diğer bir ortak yanı ise oyuncuların ve işlenilen konunun gerçekle bağının zayıflığı-

dır. And (2011: 14-15; 1696: 49-50), söz konusu durumu oyunlarda gerçekliğe, özdeşleşmeye dayan-

mayan kişileştirmeye başvurulmasının oyunların organik bütünlüğü olmayan kısa oluntulardan mey-

dana gelmesine sebep olduğunu belirtmektedir.  

Yukarıda kısaca ve genel hatlarıyla sıralanan geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerinin belli başlı 

ortak özellikleri, bu oyunların oyun kuramı için bir bütün olarak ele alınmalarını sağlayacak niteliği 

taşıdıklarını göstermektedir. Böylece bir sonraki aşamaya geçilerek geleneksel halk tiyatrosu türleri, 

bir oyun olarak ele alınıp onları Huizinga‟nın oyun kuramındaki oyuna dâhil eden yönlerine ve bunla-

rın işlevsel özelliklerine sırasıyla bakılabilir.  

 

                                                           
1203 Konuyla ilgili olarak köy seyirlik oyunlarına dair farklı yörelerden oyun örnekleri görmek amacıyla bkz.: Metin And 

(2007) ve Cengiz Çetin (2006). 
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Halk tiyatrosu bir oyun mudur? 

Huizinga‟nın oyun kuramına göre oyun, özgür ve gönüllü bir eylem olmalıdır. Eylemin dışsal bir 

zorlamayla gerçekleşmesi onu, oyun olmaktan uzaklaştırır. Zira gönüllülük ve özgürlük bireysel yani 

içsel serbestlikle elde edilebilir kavramlardır. Bu nedenle eylemin icracısı, eyleme katılma ve eylemi 

sürdürme konusunda özgür iradesini kullanabildiği sürece oyunun varlığından söz edilebilir. Aksi bir 

durum zaten oyunun doğasıyla da çelişecektir. Yukarıda sıralanan oyundan beklenen asgari faydalar-

dan birisi de oyunun kişiyi rahatlatmasıydı. Bir şeyden zevk alındığı müddetçe rahatlama duygusun-

dan söz etmek mümkündür. Zevk alma ile gönüllü katılım arasında da doğrudan bir bağlantı bulun-

maktadır. Dolayısıyla kuramın bu kuralı, oyun için oldukça önemlidir.  

Geleneksel halk tiyatrosu türlerine bakıldığında söz konusu kuramın tezahürlerini görmek müm-

kündür. Halk tiyatrosu gösterilerinde yer alanların içsel ya da dışsal bir mücbir sebep(ler)le bu gösteri-

leri yaptığına dair kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bu türleri sergileyen oyuncu-

lar, sergiledikleri gösteriler karşısında herhangi bir ücret
1204

 almadıkları, bir eğitimden geçmedikleri, 

doğrudan bir kazanım elde etmedikleri için oyuna daha çok kendi içsel dürtüleriyle katılmayı tercih 

etmektedir.
1205

 Zaten halk tiyatrosu türlerinin tamamında oyunlardan oyunculara, kostümlerden akse-

suarlara kadar oyunun genelinde bir amatörlük söz konusudur. Amatörlük aynı zamanda bir işin sü-

reksizliğinin de göstergesidir. Bu gösterge ise oyunların icracısı ve oyunlar için başlama ve bırakma 

eylemlerinin bulunduğuna işaret eder. Yani oyun istendiğinde sergilenip istendiğinde bırakılma özgür-

lüğüne sahiptir. Halk tiyatrosunun doğasında bulunan kısmi amatörlük
1206

, oyunlara katılımda özgür-

lüğü ve gönüllük esasını desteklemektedir. İcra sırasında ya da sonrasında seyircinin oyuncuları taltifi 

ve teşviki, oyunun sürekliği ile söz konusu kuramsal yapı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Lakin 

icradan vazgeçme nedeniyle somut bir yaptırım da uygulanmamaktadır. Ancak her oyunda olduğu gi-

bi başarısız bir performansın oyuncu için oyun sonunda oyundan mahrum edilme ya da oyuncu olarak 

seçilmeme gibi sonuçları bulunmaktadır. Böylece icracı da seyirci de tiyatro türlerinden keyif aldığı 

müddetçe oyunlar varlığını koruyacaktır.  

Oyun, özel bir zaman ve mekânda yalıtılmış bir etkinliktir. Halk tiyatrosu türleri, oyun kuramının 

oyunların sınırları belirlenmiş bir zaman ve mekânda oynanarak hayatın rutin akışından ayrılma kura-

lına da sadıktır. Geleneksel halk tiyatrosu türlerinde de mekân sınırları vardır. Bu sınırlar bildiğimiz 

anlamda modern tiyatroda olduğu gibi sadece gösterime özgü değildir. Ancak oyun da zaten oynana-

cağı yer için böylesi yalıtılmış bir mekâna ihtiyaç duymaz. Günlük hayatta bambaşka amaç ve işlevler 

için kullanılan herhangi bir alan bir oyun için oyun alanına dönüşebilir. Bu alan için belirli bir ölçü de 

yoktur. Oyun alanı istenilen kadar geniş yahut dar olabilir. Önemli olan mekânın oyunun başladığı ve 

bittiği ana kadar sadece oyuna ait olmasıdır.  

Halk tiyatrosu türlerinin tamamı, gündelik hayatta farklı amaçlar için kullanılan mekânlarda icra 

edilmektedir. Kendilerine özgü bir oyun alanına sahip değildir. Ancak oyunun oynanması için seçil-

                                                           
1204 Burada ücretle kastedilen maaş ya da yapılan işin bedeli şeklinde elde edilen/edilmesi kesin olan ve bir kişinin iaşesi-

ni/geçimini sağlayan kazançtır.  
1205 Elbette bu ifade, halk tiyatrosu icracıları için bu oyunların maddi ya da manevi hiçbir kazanç sağlamadığı anlamı taşı-

mamaktadır. Zira ileride değinileceği gibi icracılar başlangıçta kendilerine vaat edilmemiş bile olsa bahşiş alma, yaşa-

dıkları toplumda saygı görme, toplumun bir üyesi olarak toplum faydası adına bir iş icra etme huzuru/rahatlığı/gururu 

gibi kazanımlar edinmektedir.  
1206 Burada kısmi amatörlük ifadesinin kullanılmasının bir sebebi bulunmaktadır. Halk tiyatrosu türlerinden köy seyirlik 

oyunları hariç tutulursa diğerlerinde oyuncular için nispeten kendini geliştirme fırsatı bulunmaktadır. Bu fırsat, kol adı 

verilen oyuncu toplulukları ile usta-çırak geleneği sayesinde ortaya çıkmaktadır. Köy seyirlik oyunları dışındaki diğer 

türlerde sanata merakı bulunan kişiler, sanatın inceliklerini bir ustanın yanında ya da ‚oyuncu toplulukları‛ anlamına 

gelen kol adı verilen oyuncu topluluklarının içerisinde öğrenme ve kendisini geliştirme imkânına sahiptir. Bahsedilen 

yapı dolayısıyla bazı zihinlerde oyunlarda kısmen bir profesyonellik bulunduğu düşüncesi hâsıl olabilir. Ancak her ne 

kadar usta-çırak geleneği ve oyuncu toplulukları yani kollar, halk tiyatrosu türlerinde görev almak isteyenlere belli bir 

bilgi ve eğitim verse de bunlar, klasik tiyatrodaki gibi profesyonel değildir. Ayrıca amatörlük kapsamı bu oyunlarda 

kendisini oyunların kendine özgü mekânlarının olmayışından kostümlere, dekor ve aksesuarlara kadar oyunla ilgili 

farklı konularda da göstermektedir.  



 748   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

miş alan, oyunun başladığı andan itibaren oyuna aittir. Yani oyun, başlangıcıyla bitişi arasında, bu sü-

re ne kadar olursa olsun, kendine ait sınırları belirlenmiş bir mekâna sahiptir. Tuluatı dışarıda tutarsak, 

diğer türlerde oyun alanları genel olarak seyircilerin kuşattıkları mekânların ortasıdır. Ortaoyununda 

oyun için seçilen bu alan, seyircilerin bulunduğu bölümden çitlerle, karagözde hayal perdesi, kuklada 

perde, meddahta meddahın oturduğu tabure/sandalye/iskemle vb. ile ayrılmaktadır. Tuluatta ise mo-

dern tiyatro sahnelerine benzer yerlerin kullanımına rastlanmaktadır. Bu durum oyunun doğasından 

gelmektedir. Zira tuluat geleneksel tiyatro türleri ile Batı tarzı tiyatronun harmanlanması neticesinde 

ortaya çıkmış bir türdür. Batı tarzı tiyatrodan aldığı ortaklıklardan birisi de ondaki gibi bir sahnede 

oyunun sergilenebilmesidir.  

Köy seyirlik oyunlarında oyun için orada yaşayanların bildikleri köy meydanı, su/çeşme/pınar 

vb. kenarı, tarla, bağ bahçe gibi köyün belirli bir yeri ya da köy konağı/odası, kahvehane vb. bir 

mekân, oyun alanı olarak kullanılmaktadır. Bu mekân bazen çok dar bir alan bazense köyün neredey-

se tamamına yakını olabilmektedir. Genellikle seyirciler oyun alanı etrafında kümelenerek bir anlam-

da sınırları çizmektedir. Ayrıca mekânın oyun içerisinde farklı yerlere taşındığını da görmek müm-

kündür. Lakin hepsinde de alanın belirlenen ve bilinen bir sınırı vardır. Görüldüğü gibi dar ya da ge-

niş her gösterinin gösteri boyunca kullandığı kendine ait sınırlı bir alan vardır. Alanın sınırlanmasında 

süre de bir etkendir. Zira halk tiyatrosu türleri gündelik hayatta farklı işlevlere hizmet eden mekânları 

oyun için kullandığından oyun süresinin sınırsızlığı hayatın rutin akışını olumsuz etkileyecektir. Bu 

oyunların tamamı doğaçlama olduğu için oyunun başlangıcıyla bitişi arasında geçen süre sabit lakin 

sınırsız da değildir. Bir türde sergilenen oyun aynı olsa bile bir önceki gösteri ile bir sonrakinin süresi 

farklı olacaktır. Oyunlarda süre, icracı-seyirci etkileşimiyle uzayıp kısalmaktadır. Süre ne kadar de-

ğişkenlik gösterirse göstersin, oyun mutlaka bitecektir. Bunu bilmek günlük hayatta kullanılan bir ye-

rin bir süre oyuna tahsis edilmesine hoş görü getirmektedir. Oyunun kendine özgü bu mekân ve süre 

olgusu onun büyüsünü arttıran bir etmendir.  

Huizinga‟ya ait oyun kuramının bir diğer maddesi oyunun dışlayıcı değil dâhil edici ve serbest 

bırakıcı özelliğidir. Geleneksel tiyatro türlerinin tamamında icracı olarak oyun alanında bulunan her-

kes oyuna bir şekilde müdahil olur. Sırası/rolü geldiği zaman gösteriye girer ve bitince gösteriden ay-

rılır. Oyun sadece icracılarını içine dâhil etmez, oyunu izlemeye gelenler bile takdir, beğeni, öfke, be-

ğenmeme gibi duygularını oyun sırasında belli; müzik ve dans kısmında icracılara eşlik ederek oyuna 

dâhil olabilir.  

Geleneksel halk tiyatrosu türlerindeki müzik ve dans çeşitli fonksiyonları icra etmektedir. Hasan 

Erkek (2019), oyunlarda müziğin iki şekilde yer alabildiğinden söz eder. Ona göre müzik, oyunda ya 

“anlatısaldır” ya da anlatılar müzik biçiminde oyunda yer almaktadır. Müzik ile oyunda, oyunun olay 

örgüsü, oyun kişilerinin konumu, kişiliği ya da oyunda kişiler için yaratılmak istenen etki belirlenebi-

lir. Dolayısıyla müzik oyunun başında, ortasında ya da sonunda yer alabilir. Oyun içinde yer alan mü-

zik öğelerinin önemli işlevlerinden biri de, içinde yer aldıkları oyunu derinleştirip anlamca zenginleş-

tirmeleridir. Müziğin oyunlardaki bir başka işlevi ise yabancılaştırmadır. Seyirciler oyunda birden bire 

müzikle karşılaşınca oyundan bir an için uzaklaşıp oyunu “uzaktan/dışarıdan” izleme ve daha nesnel 

bir bakışla seyretme imkânına kavuşmaktadır. Müzik, oyunun başlangıcında yer aldığında seyircilerin 

oyuna daha sıcak bir karşılama havası içinde çekilmesine; oyunun sonunda ise oyunun daha yoğun, 

etkili ve çarpıcı bir şekilde sonlandırılmasına katkı sağlayabilmektedir. Müziğin oyundaki bir başka 

fonksiyonu oyun içinde komik, absürt, neşeli, dramatik vb. atmosferlerin yaratılmasına katkı sağla-

maktır. Bütün bunların yanı sıra müzik, oyunlarda estetik duyguların tatmin edilmesine imkân sun-

maktadır. Ancak her ne olursa olsun halk tiyatrosu türlerinde müzik ve dans, üstlendiği işlevsel özel-

likler sayesinde oyunların icracı ve seyirci için kuşatıcı, kapsayıcı; bütün icracı ve isteyen seyircilerin 

oyuna dâhil olmasına katkı sunmaktadır. Kısaca, And (2011: 6)‟ın ifadesiyle oyunlardaki “açık biçim” 

tiyatro özelliği müzik ve dansla da pekişmektedir. Bu vesilelerle ortaya çıkan icracı-seyirci etkileşimi 

sayesinde oyun, daha kapsayıcı bir nitelik kazanmaktadır.  
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Oyun alanı içinde var olan sınırlar ve oyuna özgü mutlak düzen özelliği de halk tiyatrosu türle-

rinde görülmektedir. Bu türler, her ne kadar doğaçlama gelişse dahi oyunlardaki kalıplaşmış söz ve 

davranışlarla oyunun ana iskeletine müdahale edilmemektedir. Oyunun bu yönüne varoluşsal bir me-

sele olarak da bakmak mümkündür. Örneğin köy seyirlik oyunlarının ritüelle ilgili olan bölümleri, 

oyundan beklenen bolluk-bereket getirme/sağlama işlevine hizmet eder. Oyundaki ritüelistik bir dav-

ranışın terk edilmesi ya da bir söz ya da söz kalıbının söylenmemesi durumunda, ritüelin büyüsünün 

bozulacağına inanıldığından eylem bir kural/düzen olarak kabul edilebilir. Ortaoyunu, karagöz gibi 

oyunlarda bulunan söyleşme, muhavere gibi adlarla anılan ve fasıl bölümünden hemen önce gelen bö-

lüm, icracı ve seyirci etkileşimiyle başlayıp gelişen bir bölümdür. Bu bölümün varlığı, oyunda bir ha-

yalet olarak yüzeysel de kalabilir, oyunun en uzun süren kısmı da olabilir. Ancak bu bölüm hemen her 

oyunda öyle ya da böyle vardır. Halk tiyatrosu türlerinin tamamında kendine özgü isimler almasına, 

çeşitlilik arz etmesine rağmen oyun akşının giriş, gelişme sonuç niteliğinde bir akışa sahip olduğu gö-

rülmektedir. Bahsedilen bu yapı, gösterinin akışında bir düzendir. Türlerdeki bu tarz örneklerin sayı-

sını arttırmak mümkündür.  

Huizinga‟nın oyun kuramında oyun için aradığı, gerilim, agon ve sonucun belirsizliği özellikleri 

halk tiyatrosu türlerinde de bulunmaktadır. Türlerin tamamı doğaçlama gelişmektedir. Oyunun ana 

omurgası ve asıl konusu dışında oyunda her şey değişebilir. Bu büyük oranda bağlama yani icracı per-

formansı, icracı-seyirci etkileşimi ve mekâna göre değişkenlik gösterir. Oyunların bu yapısı berabe-

rinde bir belirsizliği de getirmektedir. Zira aynı oyun her oynanışında yeni bir yaratım sunacaktır. 

Oyuncular da dâhil seyirciler için bile oyundaki bazı bölümler ve icracının performansı belirsizliklere 

gebedir. Belirsizlik ise doğası gereği merakı, heyecan ve gerilimi arttırmaktadır.  

Oyunlarda agon unsuru ile oyunun yapısından itibaren karşılaşılmaktadır. Oyunların tamamında 

karşıtlıklardan faydalanılmaktadır (And 2011: 13). Oyundaki karakterler, Karagöz ve Hacivat, İbiş ve 

efendisi, Pişekâr ve Kavuklu, kedi ve fare gibi, birbirlerinin sahip olduğu zıt özellikleri taşırlar. Biri 

eğitimli diğeri cahil, biri fakir diğeri nispeten varlıklı, biri öfkeli diğeri daha sakin, biri daha ince diğe-

ri daha kalın sesli, biri cüsseli diğeri daha küçük vb., şeklinde bir dizi birbiriyle tezat teşkil eden dav-

ranış ve özellikler, karakterlerin zıtlıklarını doğurmaktadır. Zıtlıklar neticesinde ise agon yani çatışma 

ögesi ortaya çıkmaktır. Oyun sırasında laf sokma, yanlış anlama, kavga vb. davranışlar ya da durum-

lar, agonun bir parçasıdır. Tamamı güldürü temelli olan halk tiyatrosu türlerinde mizah da çoğunlukla 

bu çatışması sırasında ortaya çıkmaktadır.  

Huizinga‟nın oyun kuramına göre ödül, oyunun olmazsa olmazlarından biridir. Bu ödülün soyut 

ya da somut bir değer taşıması önem arz etmezken varlığı mutlak aranmaktadır. Halk tiyatrosu türle-

rinde de onları bu kuramın kapsamına sokan kimi zaman maddi, kimi zaman manevi karşılığı bulunan 

ödüllerle rastlanmaktadır. Geleneksel tiyatro amatör bir yapıda olduğu için icracıları, profesyonel 

oyuncular gibi bu işten para kazanamazlar. Ancak oyunların tamamında icracılar için oyun sonunda 

bir ödül bulunmaktadır. Yapılacak iş/oynanacak oyun, icracısına hemen ya da zamanla elde edilecek 

dışsal bir maddi ya da manevi ödül sunmaktadır. Seyirciler oyunları beğendikleri takdirde bu beğeni-

lerini icracılara verdikleri bahşişle
1207

 gösterirken aynı zamanda taltifleriyle de takdirlerini dile getir-

mektedir. Bunun yanı sıra köy seyirlik oyunları gibi içinde ritüelistik bölümlerin olduğu oyunlarda 

görev alanlar, geleneğin ve içinde yaşadıkları halkın onlara vermiş oldukları bir vazifeyi ifa ettikleri 

için karşılığında halktan saygı görürler (Özdemir 2003: 11). Dolayısıyla oyunlar, icracıları için oyun 

sonunda içsel ya da dışsal maddi yahut manevi bir ödülle neticelenmektedir.  

Oyun kuramına göre oyunda günlük hayatın kuralları işlemez. Bu kural aynı zamanda oyunun bir 

şeyi temsil etme gücünü de doğurmaktadır. Yani gerçek hayatta bir köle, oyunda padişah; bir tah-

ta/süpürge/sopa at/sihirli değnek/kılıç/silah vb. olabilir. Önemli olan hayal etmek ve oyun akışını 

bozmadan oyun kurallarına göre hayali oyuna yerleştirmektir. Oyunun büyüsü hayatın kural ve örfle-

                                                           
1207 Oyuncuların sergiledikleri gösteriler karşılığında bir ücret aldığı ya da bu işi nispeten para karşılığı yaptıklarına dair 

örnekler de mevcuttur. Söz konusu örneklere sarayda yetiştirilen oyuncular ve sergilenen oyunlardan bahseden kay-

naklarda rastlanmaktadır (And 1969: 36-37).  
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rine göre şekillenmez. Oyunda olmazlar olura, gerçekler yalana kolaylıkla dönüşebilir. Geleneksel ti-

yatro da buna izin vermektedir. Kaynaklarda sarayda sultan karşısında iskemleye oturma yetkisinin 

sadece meddaha verildiği (Özdemir 2003: 45), günlük hayatta padişaha arz edilemeyecek bir durumun 

karagöz aracılığıyla bir oyun içerisinde anlatıldığı (And 1969: 132-133) gibi örneklere rastlamak 

mümkündür. Bu ve benzeri, gerçek hayatta yapılamayacak, yer alamayacak durumların halk tiyatrosu 

türlerinde hoş karşılanmasının önemli nedeni türlerin taşıdıkları oyun olma vasfında saklıdır.  

 

SONUÇ 

İnsan, hayatın omuzlarına yüklediği yükü hafifletmek için her fırsatta eğlenmeye çalışır. Eğlence 

ile hayatın akışına teneffüs veren insan, deşarj olarak bu akışa yeniden, yenilenmiş bir şekilde devam 

eder. İnsan için en kolay eğlence araçları arasında ise oyun ilk akla gelenlerdendir. Zira eğlenmek için 

rutinin yani hayatın akışının dışına çıkmak gerekmektedir ve oyunun genel özelliklerinden biri, onun 

günlük hayata verilen bir mola olmasıdır. Oyun, hayattın tamamen dışında ya da ondan başka bir şey; 

fakat birebir hayat akışına müdahil ya da hayatın kendisi de değildir. O, insanı olağanın kenarında bir 

süre bekleterek ona nefes aldıran, onu dinlendiren ve tekrar olağana dâhil eden bir olgudur. Yani 

oyun, gündelik hayat mantığının dışında, gereklilik ve yararlılık/fayda alanının haricinde yer almakta-

dır. Geleneksel halk tiyatrosu türlerine baktığımızda onların da halkı, günlük yaşamın koşuşturmaca-

sından uzaklaştırdığını, rutinin dışına çıkarttığını görürüz. Elbette bu oyunların gerçek hayatla hiçbir 

bağı olmadığı manasına gelmez. Oyunlar konularını gerçek hayattan alıp kurgu unsurlarını da ekleye-

rek sergilenir. Lakin izleyici için gösteri başladığı ve bittiği ana kadar bir oyun yani gerçek hayatın 

akışında yer almayan bir kurgudan ibarettir.  

Bu türlerin tamamı kurgularını gülmece unsuruna dayandırmaktadır. Oyunlardaki gülmece unsu-

ru ise kaynağını günlük yaşamdaki en acıklı/dramatik olaylardan/durumlardan almaktadır. Halk tiyat-

rolarının yaşamdaki dramı/acıyı alıp komikleştirmeleri onların hayattan tamamen kopuk olmadığını 

ancak hayatın olağan akışı içerisine de bizzat dâhil olmayı seçmediklerini gösterir. Zira oyunun özü, 

hayatla yan yana ondan beslenerek ama ona dokunmadan akmayı tercih eden bir nehir timsali gibidir.  

Halk tiyatrolarının zikrettiğimiz özelliği, seyircilerine günlük hayatta karşılaştıkları/ karşılaşabi-

lecekleri dramatik hadiselere, işin içerisine mizah unsurunu da yerleştirerek, belki biraz tebessümle 

bakabilmelerini sağlayıp olayları daha kolay kabul edilebilir, sabredilebilir ve dolayısıyla hayatı daha 

yaşanabilir kılma olanağı sunmaktadır. Böylece halk tiyatrosu türlerinin yaşamı kolaylaştırma ya da 

yaşamın zorluklarını yumuşatma işlevine işlerlik kazandırılır. 

Son olarak geleneksel tiyatro türlerinin yukarıda anılan gerekçelerle Huizinga‟nın oyun kuramı-

nın şartlarını tamamen taşıdığı kolaylıkla iddia edilebilir. Bu iddia neticesinde ise hem bir oyun hem 

de bir kültür hazinesi olan halk tiyatrosu, kültür taşıyıcılığı noktasında önemli bir yere konumlanmak-

tadır. Zira halk tiyatrosunun oyun olma niteliği kullanılarak gerek içinde barındırdığı gerekse yeni pek 

çok kültürel kod gelecek kuşaklara aktarılabilir. Bunu başarmak için yapılması gereken en önemli iş, 

bu türlerin çağın şartlarına ve gereklerine ayak uydurmalarına olanak ve izin vererek icracılarını teş-

vik etmek ve desteklemektir. Burada olanak ve izin verme ifadesiyle kastedilen geleneksel halk tiyat-

rosu türlerine karşı sergilenen aşırı muhafazakâr tutumun yumuşatılmasıdır. Geleneği yaşatma adına 

gösterilen fazla korumacı tavırlar, bazen yarar yerine zarar da vermektedir. Gelenek yani kültür, Ö. 

Oğuz (2009: 63)‟un ifadeleriyle „kulaktan kulağa‟ ve „kuşakta kuşağa‟ aktarılarak üretilen ve yaşatı-

lan ve gelecek kuşaklara devredilen canlı bir mirastır. Geleneği koruma adına sergilenen aşırı muha-

fazakâr tutum onun değişim ve dönüşüm sürecine sekte vurmaktadır.  

Yeni nesiller, kendi zamanlarının getirdiği yeniliklerle hayatlarına devam etmek mecburiyetin-

dedir. Geleneğin yeniliklerle buluşamaması, genç nesillerin onu bırakmasındaki önemli etkenlerden-

dir. Yeni nesillerin geçmişle ve gelenekle bağını kuvvetlendirmek ise geleneği bilen yetişkinlerin va-

zifesidir. Geleneksel tiyatromuz, işlediği konulardan oyun karakterlerine, oyunlarda kullanılan dilden 

karakterlerin kostümlerine kadar oyunun ana hatlarını muhafaza etmek kaydıyla değişim ve dönüşüme 

açık canlı bir kültürel mirastır. Dolayısıyla onu korumak adına sergilenen aşırı muhafazakâr tutum 
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onun genç nesiller tarafından gerçek anlamda beğenilip hakkıyla benimsenmesine engel teşkil etmek-

tedir. N. Türkmen (2012: 142)‟nin de ifade ettiği gibi Bir millete ait kültürel kodların yaşamı, kültü-

rün var olduğu halk grubundaki sadece belli bir kesimin onu yaşatması ile mümkün değildir. Bir milli 

kültür, varlığını uzun yıllar devam ettirebilmek için kültürel kodlarının 7‟den 70‟e herkes tarafından 

bilinip yaşatılmasına muhtaçtır. Bu nedenle kültürel kodlar, küçüklere ve büyüklere farklı araçlarla 

ve dozlarla verilmelidir. Söz konusu kapsamda geleneksel halk tiyatrosu türlerine bakıldığında onun 

bir Huizinga‟nın oyun kuramındaki nitelikleriyle bir oyun olduğu unutulmadan bu kültürel araçtan 

faydalanmaya azami ölçüde çaba sarf etmek gerekmektedir.  
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KĠMLĠK ÖTEKĠLĠK VE MEKÂN ĠLĠġKĠSĠ KAPSAMINDA 

BĠLLUR KÖġK MASALLARI'NDA TOPRAK SEMBOLĠZMĠ 
Adil Çelik


 

  

GĠRĠġ 

Toplumlara yaşama arzusu veren kimlik bilincinin kazanılması ve korunmasında kültürel kodla-

rın son derece önemli olduğu bilinmektedir. Bireyleri birleştirerek onları bir ulus haline getiren fikir-

lerin en önemli kaynaklarından biri sözlü anlatı geleneğidir. İnsan, tarih boyunca diğer canlılardan ay-

rılmıştır ve daima bu ayrılan yönleri ile tanımlanmıştır. Antropologların insanı tanımlarken onu diğer 

hayvanlardan ayırmak adına kullandıkları kavramlardan biri, halkbilimcileri oldukça yakından ilgi-

lendiren Homo Narrans (Anlatıcı İnsan) kavramıdır (Niles 1999:3). Bu teoriye göre insan, hikâyeler 

anlatarak kendini ve evreni kavramaya çalışmaktadır. Bu hikâyeler bir yandan onları üretip tüketen bi-

reylerin bir toplum haline gelip örgütlenmelerine olanak sağlarken öte yandan da söz konusu toplu-

mun insan ve evren hakkındaki düşüncelerinin ambarı olma niteliğini taşımaktadır. Mit, efsane, masal 

gibi sözlü anlatı ürünlerinin grup kimliğini pekiştirici güçleri farklı araştırmacılar tarafından ele alın-

mış bir meseledir (Assmann 2015:99). Dolayısıyla bir toplumu anlamanın en iyi yolu onun edebi me-

tinlerine bakmaktır. Homo Sapiens‟in yazıyı icat etmeden önceki dönemlerde bilgiyi muhafaza etme-

si, düzenlemesi ve aktarması, sözlü anlatı geleneği sayesinde gerçekleşmiştir (Ong 2012:166). Top-

lumların sözlü anlatı gelenekleri yazılı edebiyat geleneklerinden daha eski olduğu için arkaik çağlar-

dan kopup gelen düşünceleri okuyabilmenin en iyi yolu, bu geleneğe dair metinleri ele almaktır.  

Sözlü anlatı geleneği içerisinde masallar, Türk masalları içerisinde de Billur Köşk Masalları büyük 

bir öneme sahiptir. Bu masal kitabı, halkbiliminin çalışma kadrolarının
1208

 hemen hepsine dair barındır-

dığı ayrıntılarla Türk kültürünün geleneksel yapısını en iyi yansıtan metinlerdendir. En eski yazılı nüsha-

sı XIX. asra dayanan Billur Köşk adlı eser, derleyicisi belli olmayan ve içinde on dört adet masal metni 

barındıran bir yapıttır. Söz konusu eser farklı dönemlerde farklı kişiler tarafından yeni harflere aktarılıp 

tekrar basılmıştır. Çalışmamızda Tahir Alangu‟nun 1961 yılında Billur Köşk Masalları adıyla yayımla-

dığı metin temel alınmıştır. Bu eser içerisindeki masallarda doğrudan ya da dolaylı olarak toprakla ba-

ğıntılı olduğu düşünülen imgeler tespit ve tasnif edilip; kimlik, ötekilik ve mekân kavramları ekseninde 

çözümlenmeye çalışılmıştır. Çözümleme esnasında psikanalitik yöntemin savunucularından olan Jung 

ve Rank gibi uzmanların görüşleri ışığında yorumsamacılık yöntemi temel alınmıştır.  

 

1. Yeniden DoğuĢun Anahtarı Olarak Toprak 

Toprak motifi ile bağıntılı olan mağara, dağ ve ağaç gibi unsurların, masal kahramanlarını koru-

yan ve onlara yeni kimliklerini sunan sembolik unsurlar olduğu görülmektedir. Billur Köşk ve Elmas 

Sefine masalında çocuğu olmayan bir padişah, bir kız çocuğu olduğunda âlimlere danışarak çocuğu 

korumak için onu yer altındaki bir mağaraya kapatır ve çocuğu orada büyütür (Alangu 1190:7). Bu 

anlatıda çocuğu koruma eğilimi onun cinsiyeti ile de alakalıdır, masal prensesleri kamusal alanda na-

musunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedir (Özünel 2004:44). Bu masaldaki mağara 

imgesi üzerinden gösterilen toprağın altının, dış etkilerin ulaşamayacağı güvenli bir mekân olarak be-

lirdiği gözükmektedir. Psikanalitik yaklaşım içerisinde mağara sembolü aslında anne rahminden başka 

                                                           
  Öğr. Gör. Dr. Adil Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Toplumsal Uygulama-

lar Ana Bilim Dalı 
1208 Söz konusu kadrolar Sedat Veyis Örnek’in yaklaşımına göre 25 temel başlığa ayrılırken (Örnek 2000:17), UNESCO’nun 

yaklaşımına göre beş temel başlığa ayrılmaktadır (Oğuz 2009:167). 
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bir şey değildir. Mağara motifi C. G. Jung tarafından şu şekilde açıklanmaktadır: “Mağara yeniden 

doğuşun gerçekleştiği yer, insanın kuluçkaya yatıp yenilenmek üzere kapatıldığı gizli bir oyuktur” 

(Jung 2012:66). Dolayısıyla burada mağara ve toprak imgeleri ile sembolik bir doğuşun anlatıldığı 

söylenebilir. Nasıl ki, doğum, çocuk için güvensiz bir mekâna geçişten kaynaklanan bir travma oluş-

turuyorsa bu masalda da aynı evrensel temanın toprak sembolü üzerinden vurgulandığını söylemek 

mümkün. “Anne karnında bulunma bir zamanlar çok haz verici olmuştur (bu yüzden de tekrar oluştu-

rulmak istenir) ama anneden korku yaratan bir ayrılışla sona ermiştir” (Rank 2014:57). Mağara im-

gesinin doğumu çağrıştıran anlamını daha açık bir şekilde belirdiği bir başka masal da Kara Yılan‟dır. 

Söz konusu masalda çocuk arayışı içerisinde olan bir padişahın bir çocuğu olur ancak bu çocuk bir in-

san değil bir yılandır. Bu yılanın doğumu, okuma yazma öğrenmesi ve evlenmesi sorunlar yumağı 

oluşturur. Doğumu esnasında yüzlerce ebe, okuma yazma öğrendiği esnada yüzlerce hoca ve evlilik 

deneyimlerinde yüzlerce genç kız öldüren bu Yılan Şehzade‟nin yardımına her seferinde aynı kız yeti-

şir. Bu kızın “bir kenar mahallenin bir çıkmaz sokağında” (Alangu 1961:187) yaşadığı vurgulanarak 

onun sınıfsal kimliğine gönderme yapılır, Yılan Şehzade‟nin hem ebesi, hem hocası hem de eşi olur 

ve gerdek gecesi onun bir insana dönüşmesini sağlayarak (Alangu 1961:192) kendisi de onunla evle-

nip saraya yerleşerek sınıf atlayıp aristokrasiye dâhil olur. Anlatının devamında bir iftira sonucu kız 

saraydan kaçmak zorunda kalır ve bir mağaraya girer ve oradaki bir tabutluğun içinde bir süre yaşar 

(Alangu 1961:194). Masalın sonunda gerçekler ortaya çıkar ve Şehzade ile bu kız mutluluğu yakalar-

lar. Bu anlatı içerisinde fakir genç kızın, Şehzade ile evliliğinin büyük bir kurtuluş ve sınıf atlama an-

lamına gelmesinden dolayı bir çeşit yeniden doğuş olarak kabul edilebileceği söylenebilir. Bu kap-

samda mağara ile vurgulanan bu fikir bir başka yeniden doğuş sembolü olan tabut motifi ile de pekiş-

tirilmektedir. Tabut her ne kadar bir sonu işaret etse de Eliade‟nin vurguladığı gibi eskatolojik tasav-

vurların kozmogonik tasavvurlarla taşıdığı işlevdeşlik (Eliade 1994:78) hesaba katıldığında her ölü-

mün aslında bir yeniden doğuş olduğu ve tabutun bir yeniden doğuş göstergesi olarak belirdiği görül-

mektedir. Dolayısıyla Kara Yılan masalında mağara motifi ile vurgulanan yeniden doğuş fikri, tabut 

fikriyle de perçinlenmektedir. Bu iki masalda yer alan mağara figürünün taşıdığı anlam, mitolojiden 

süzülerek masallara geçmiştir.
1209

 

Mağara ile benzer anlam taşıyan bir başka motif de kuyudur. Mağaradan çıkmak gibi kuyudan 

çıkmanın da doğumu sembolize etmesi, Zümrüdüanka Kuşu masalında da gözükmektedir. Bu masalda 

kahramanlıkları yüzünden kardeşleri tarafından kıskanılan küçük Şehzade mağarada mahsur bırakılır ve 

onu yeraltından Zümrüdüanka adlı bir kuş çıkartır. Bu kuş, kahramanı yeryüzüne çıkartırken gak dedi-

ğinde ağzına koyun, guk dediğinde de şarap verilmelidir ki kuşun yolculuğu kesilmesin. Ancak yolculu-

ğun tamamlanacağı esnada kahramanın kuşa verecek eti ve şarabı kalmadığı için kendi baldırından bir 

parça keserek kuşa verir. Kuş, bunun insan eti olduğunu anlayıp yemez ve yolculuk tamamlanıp kahra-

manı kuyudan çıkartınca ağzındaki eti çıkartıp kahramanın bedeninin eksik yerlerine yapıştırır (Alangu 

1961:115). Burada kahraman, kuyudan çıkarak bir taraftan sembolik olarak doğarken diğer taraftan da 

kaybettiği bedensel bütünlüğü yeniden yakalayarak doğumunu adeta perçinlemektedir.  

Helvacı Güzeli masalında ise, bir adam oğlunu da alarak Hicaz‟a gitmeden önce kızına öğütler 

vererek onu mahallenin müezzinine emanet eder. Ancak müezzin kıza tecavüz etmeye kalkar ve kız 

bir şekilde kurtulur ve bunun üzerine müezzin, kıza iftiralar içeren bir mektup yazarak kızın babasına 

gönderir. Mektubu okuyan baba, kendi oğlundan, kendi kızını öldürerek namusunu temizlemesini is-

ter. Yurda dönen oğul, kız kardeşini öldürmeye kıyamaz ve bir köpeği öldürüp kardeşinin gömleğini 

                                                           
1209 Türk sözlü geleneğinden alınarak XIV. asırda yazıya geçirilmiş olan bir antropogoni mitine göre ilk insanın yaratılışı bir 

mağarada gerçekleşmiştir. Mite göre önce şiddetli bir yağmur yağmaya başlar ve yağmur suları, toprağı sürükleyerek 

bir mağaranın içine getirir. Yağmur diner ve bu toprak hem güneş ışığı hem de üzerinde esen rüzgarın etkisi ile kuru-

yup pişmeye başlar ve on ay geçtikten sonra toprak canlanarak ayağa kalkar. Bu, Türklerin ilk insan olarak kabul ettik-

leri Ay Atam’dır (İnan 2000:21). Bu mit, bir yandan ilk insanın bedeninin hammaddelerinden birinin toprak olduğunu 

söylerken öte yandan da doğumun mağarada gerçekleşmesi ile masallarda da beliren mağara motifinin köklerini gös-

termektedir. 
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bu kana bulayarak babasına götürür. Kız eve dönemez ve dağlara çıkar (Alangu 1990:33). Burada 

dağ, namussuzlukla suçlanan kızın sembolik arınmasını yaşadığı yerdir. Akşam olunca bir ağacın te-

pesine çıkan kız, ağacın altındaki nehirde atlarını sulamak için gelen şehzade tarafından görülür ve 

onunla evlenerek yuvasını kurar. Masal kadınları için şehzade ile evlenebilmek mutlulukların en bü-

yüğüdür ve gelenek içinde namussuz olarak etiketlenen bir kadının değil bir şehzade ile, sıradan bir 

kimse ile dahi evlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu anlatı içerisinde kızı namussuzluğundan 

kurtaran unsurlar, dağ, su ve ağaç gibi doğa ve toprak ile ilgili unsurlardır. Dağ ve ağacın arındırıcılı-

ğına verilebilecek bir başka örnek de Tasa Kuşu masalında yer almaktadır. Söz konusu masalda bir 

padişahın onuncu kızı olan masal prensesini, Tasa Kuşu adında bir kuş, sarayından kaçırır ve kız, er-

kek kılığına girerek farklı meslekler icra ederek yaşamaya başlar. Ancak Tasa Kuşu bu kızın işlerini 

sürekli bozmaktadır. Kahvecilik, terzilik ve avizecilik mesleklerini icra eden kız hepsinden kovulduk-

tan sonra bir dağın tepesine gidip orada bir ağaca çıkar ve şehzade onu bir ağacın üzerinde görür ve 

kız şehzade ile evlenir (Alangu 1961:90). Tıpkı Helvacı Güzeli masalında olduğu gibi bu masalda da, 

masal kızını şehzadeye götürecek olan yeniden doğuşun bir dağda bulunan bir ağacın üzerinde ger-

çekleştiği görülmektedir.  

Buraya kadar sıralanan örneklerin hepsinde bir kurtuluş fikri de yer almaktadır. Bu kurtuluş ço-

ğunlukla masal prensesinin Şehzade ile evlenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır ve kaynağını toprakla 

alakalı motiflerden almaktadır. Toprakla alakalı bir başka motif de tılsımlı taşlardır. Mitolojik gele-

nekte de yer alan kutsal taşların
1210

 masallarda da yansımaları bulunmaktadır. Muradına Eren Dilber 

adlı masalda kahramanının kurtarıcısı simsiyah bir sabır taşıdır. Anlatı içerisinde fakir bir kıza bir kuş 

gelir ve kırk gün boyunca bir ölünün başında bekleyip sonra muradına ereceğini haber verir. Kız, kor-

kar ve kaçar ancak kendini bir sarayda ölü bir şehzadenin yanında bulur ve beklemeye başlar. 39. 

Gün, kız bir cariye alır ve kırk gün boyunca şehzadenin yanından ayrılmayan kadın, sabaha karşı bir 

şekilde şehzadenin yanında değilken şehzade uyanır ve cariye, Şehzadeyi kandırarak kendisinin bir 

sultan olduğunu söyler ve evlenirler. Hikâyenin sonunda masalın kahramanı olan kadın, simsiyah bir 

sabır taşına gerçekleri anlatırken Şehzade dinler ve gerçek ortaya çıkar. Suçlu kadın cezalandırılır ve 

Şehzade gerçek sultan ile evlenir (Alangu 1961:69). Bu hikâyede kırılma noktası olan kahramanın 

kurtuluşu ve yeniden doğuşu taş sayesinde gerçekleşir. Sıralanan örnekler göstermektedir ki; mağara, 

dağ, ağaç ve taş gibi toprak kültünün uzantısı olan motifler sayesinde kahramanlar yeni kimlikler edi-

nebilmektedir. 

 

2. Ötekine Dair Mekân Tasarımlarında Toprak Sembolizasyonu 

2.1. Merkezden UzaklaĢma ve Tehlike 

 “Geleneksel toplumları karakterize eden şey, onların oturdukları alanla burayı çevreleyen bi-

linmeyen ve belirsiz mekân arasındaki, bu toplumların örtülü olarak kabul ettikleri zıtlıktır” (Eliade 

1991:10). Bu uzamsal çatışma “biz” ve “öteki”nin ayrımının da yapılmasına olanak tanımaktadır. 

“Biz”in yaşadığı odak ile “öteki”nin yaşadığı öte arasındaki ayrım aslında belirli mekânlarda yaşayan 

toplulukların kimlik bilinçlerinin de motivasyon kaynağını oluşturmaktadır ve bu ayrımın yapıldığı 

sınırlar tabulaştırılmıştır. Özellikle aile birliğinin sağlandığı ev ile dış dünya arasındaki sınır olan eşi-

ğe Türk folklorunda yüklenen anlam bu bilinçle alakalıdır. Güvenli olan iç mekânla tehlikelerle dolu 

dış mekânı ayıran eşiğin, Türk folklorunda tekinsiz kabul edildiği hem anlatılarda hem de inanç ve 

pratiklerde beliren bir durumdur (Beydili 2005:204). Eşikle ilgili inançların izini Mercan Kızı masa-

lında bulmak mümkün. Bu masalda bir dev anasının kızı olan Mercan Kız ile Şehzade arasında başla-

yan aşk sonucunda Şehzade‟nin Mercan Kız‟ı kaçırdığını, dev anasına, eşik haber vermektedir (Alan-

gu 1961:208). Bir sınır olarak eşik, “biz”in yaşadığı iç mekânın koruyucusu olarak kabul edilir ve ona 

verilen zararların doğrudan eve ve içinde yaşayanlara yansıyacağına inanılır. Evin güvenliğini sağla-

                                                           
1210 Türk mitolojisinde kutsallığına inanılan Yada Taşı ile yağmur yağdırıldığına inanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: 

(Roux 2011:99). 
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ma konusunda eşiğe yüklenen anlam, masalın fantastik kurgusu içerisinde eşiğin konuşturulması üze-

rinden gösterilmektedir. Kızın ev içinden yani merkezden uzaklaşmasının, onu tehlikelere açık hale 

getirdiğini farklı örnekler üzerinden görmek de mümkün. 

Helvacı Güzeli masalında kızın babasının kendi yaşadığı mekândan uzaklaşıp Hicaz‟a gitmesi 

sonucunda kendi ailesini tehlikelere açık hale getirdiği görülmektedir çünkü bir koruyucu olarak ba-

basının evden ayrılmaması tacizcileri frenleyecek bir engeldir. Bir toplumun gelenekleri ile olan iliş-

kisinde mekân da belirleyici olabilmektedir. Eğer masal içindeki baba, ötekilerin memleketlerinden 

biri olan Hicaz‟a gitmek zorunda kalmasaydı sosyal normlar ihlal edilmeyecek, kızı tecavüz tehlikesi 

ile karşılaşmayacak ve sürmesini istediği toplumsal düzen zarar görmemiş olacaktı. 

Evli kadının babasının evine gitmesi de tehlikelidir çünkü baba evi onun için bir merkez değildir 

artık, ötekinin yaşadığı mekân kategorisindedir. Masal kadınlarının evlenip çocuk sahibi olarak ulaşıl-

ması gereken mutlak mutluluğa ulaşmalarının ardından doğup büyüdükleri topraklara gitmeyi arzulama-

ları olumsuzluklarla sonuçlanmaktadır. Helvacı Güzeli masalı ve Saka Güzeli masallarında bu tema be-

lirmektedir. Helvacı Güzeli, Şehzade ile evlenip üç çocuk sahibi olduktan sonra ailesini görmek istediği-

ni söyleyerek yurduna gitmek ister, Şehzade de ona izin verir ama yolculuk esnasında vezir tarafından 

taciz edilir ve üç çocuğunu kaybeder (Alangu 1961:34). Saka Güzeli masalında ise padişahın kızı ile ça-

tışma halinde olan vezir kızı ölümlerden kurtularak şans eseri genç bir adamla evlenir ve her şey yolun-

da iken anne ve babasını görmek için doğduğu topraklara gider ancak padişahın kızı onu görünce onun 

güzelliğini kıskanarak kıza iftiralar içeren bir mektup yazar ve kocası onu öldürmeye gelir (Alangu 

1961:181). Bu iki örnekte de görüldüğü gibi evli bir kadının anne-babasının yanına yani doğduğu top-

raklara gitmesi, geleneğin taşıyıcısı olan masallarda tehlike potansiyeli barındıran bir harekettir. Masal-

larda, güçlü bir erkek denetimi altında tutulan kadınların, evliliklerinden sonra anne-babalarının toprak-

ları yerine eşlerinin topraklarını ve mekânını benimsemeleri önerilmektedir.
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Öte yandan örgütlenerek içselleştirilmiş olan mekânın güvenliğinin büyü ile bozulabildiği de gö-

rülmektedir. Tarih boyunca büyü için farklı nesneleri kullanan insan, bu amaçla topraktan da fayda-

lanmıştır. Toprağın masallar içerisinde büyüsel pratiklerde de kullanılması örneği İğci Baba masalın-

da belirmektedir. Söz konusu masalda insan eti yiyen bir ihtiyar, dokumacılıkla uğraşan üç kız kardeşi 

tuzağa düşürür ve mağarasına götürüp bu kızlardan ikisini yer. Üçüncü kız aklını kullanarak hayatta 

kalır ve İğci Baba‟nın barbarlığı ile mücadele ederek onu evcil yaşamın sınırlarına çeker ve insan eti 

yiyiciliğini unutturmaya çalışır ancak İğci Baba bundan kurtulamaz ve masalın sonunda kız, genç bir 

adamla İğci Baba‟nın evinden kaçar. Bunun üzerine İğci Baba, bu çiftin evini bulur ve gece herkes 

uyurken mahallenin etrafına ölü toprağından bir çember çizerek hiç kimsenin uyanmamasını sağlaya-

rak kızı uyandırıp dövmeye başlar (Alangu 1961:140). Türk halk inançlarında da yer alan ölü toprağı-

nın insanı uyuşturacağına dair fikrin kalıplaşarak “ölü toprağı” deyimini de doğurduğu bilinmektedir. 

 

2.2. Ötekine Ait Topraklardan Gelen Tehlike 

Muradına Eren Dilber masalında ise günlerce ölü şehzadenin başında bekleyip tam onunla evle-

neceği esnada kadını aldatan kişi, İran taraflarından gelen bir gemiden inen bir cariyedir. Uzak ve bi-

linmeyen topraklarda yaşamak potansiyel bir tehlike barındırma nedeni olarak kabul edilmektedir. 

Eğer anlatı içinde beliren öteki imajı, bir çeşit demonsa, bu durumda içinde yaşadığı mekân da insan 

tarafından örgütlenmemiş bir mekân olarak belirir. Mercan Kız masalında bu temaya rastlanır. Bu ma-

salda insan eti yiyerek beslenen dev anasının yaşadığı mekân, sarp bir kayanın tepesidir (Alangu 

1961:204). Üzerinde uygarlık göstergesi barındırmayan bu mekân tasavvuru, söz konusu mekânda ya-

şayanların da aslında insan olmadığının kanıtı niteliğindedir.  

                                                           
1211 Eş ile anne babanın mukayesesi kapsamında oluşan bu çatışmaya benzer bir tema, Dede Korkut boylarından Duha Ko-

ca Oğlu Deli Dumrul Boyu’nda da işlenmektedir. Söz konusu anlatıda kendi canına karşılık can bulması istenen Deli 

Dumrul, anne ve babasına giderek onların canını ister ve onlar canlarını vermeyince eşinden can istemek yerine eşine 

vedalaşmaya gider (Pehlivan 2015:114). Bu durum Deli Dumrul’un; şimdi ve geleceğe, geçmişten daha fazla değer ver-

mesi şeklinde yorumlanabilir.  
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2.3. Kahramanlığın Gösterileceği Bir Alan Olarak Ötekinin Toprakları 

Ağlayan Nar ve Gülen Ayva masalı içerisinde bir padişahın dokuz kızı vardır ve padişah erkek 

bir çocuk ister ancak onuncu çocuğu da kız olarak doğar. Padişahın eşi, çocuğun ve kendisinin padi-

şah tarafından öldürülmemesi için doğan çocuğun erkek olduğunu söyleyerek padişahı kandırır. Ço-

cuk yetişkin olduktan sonra gerçeklerin anlaşılmaması için saraydan kaçar ve yabancı bir ülkeye gidip 

orada kendi saygınlığını kazanmaya çalışır. Ötekine ait topraklar üzerinde gösterilen kahramanlıklar, 

kahramanın biyolojik temeller üzerine kurulan cinsiyet rollerinden dahi sıyrılabilmesine olanak tanı-

maktadır. Anlatı içerisinde kahraman, devlere ait olan şimşek taşı adlı kutsal bir taşı almaya çalışırken 

devler beddua eder ve kahraman cinsiyet değiştirerek erkek olur. İnsan dışı demonların, kahramanla-

rın cinsiyetlerini değiştirebilme gücüne sahip olmasını pek çok masalda beliren formellerde de gör-

mek olasıdır.
1212

 Önce devlerin mağarasındaki dev aynasını (Alangu 1961:51), sonra yine devlerin 

topraklarındaki şimşek taşını (Alangu 1961:55), en sonunda da periler padişahının sarayının bahçe-

sinde bulunan Ağlayan Nar ve Gülen Ayva adlı ağacı alan kahraman (Alangu 1961:58), kendi kahra-

manlığını, başkalarına ait olan topraklar üzerinde tescil ettirmiş olarak yurduna döner. Kazandığı er-

kekliğini, yine yabancılara ait toprakları yöneten hükümdarın kızını alarak perçinleyen kahraman, ma-

salın başında ölmemek için kaçtığı kendi topraklarına, yönetici olarak geri döner. Erkeksi iktidarı öte-

ki üzerinde göstermenin en yaygın yollarından biri, erkek kahramanın, yabancı ülkenin hükümdarının 

kızını almasıdır. Sefa ile Cefa adlı masalda İstanbul padişahının oğlu, Hint padişahının oğlu ile nişanlı 

olan Yemen padişahının kızını kaçırarak onunla evlenir (Alangu 1961:166). Böylece İstanbullu şeh-

zade hem Hindistan‟a, hem de Yemen‟e karşı saygınlığını güçlendirir. 

Ötekine dair mekân tasarımı bazı durumlarda mitolojik kabullerin de etkisiyle yeraltı şeklinde 

belirebilmektedir. Zümrüdüanka Kuşu masalında kahramanın kendi saygınlığını ispatlaması ve kah-

ramanlığını yakalaması yeraltında gerçekleşir. Bu masalda her yıl padişahın elmalarını yemeye gelen 

ejderhayı yaralayan Şehzade onu takip ederek bir kuyuya girip orada onu öldürür (Alangu 1961:107). 

Kuyudan çıkacağı esnada abilerinin ihaneti yüzünden daha da yeraltına düşer ve orada bir ülke insan-

larının tek su kaynağı olan bir çeşmenin önünde yatıp kimseye su vermeyen ve yemesi için her yıl 

kendisine bir genç kız sunulan bir başka ejderhayı da öldürür (Alangu 1961:110) ve yeryüzüne çıka-

rak intikamını alıp muradına erer.  

 

3. Cinsel Kimliğin Toprak Motifli Mekânsal Göstergeleri 

Başta bahçe olmak üzere, gül, çayırlık, tarla gibi toprakla bağıntılı motifler, sözlü anlatı geleneği 

içerisinde kadınlık göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Muradına Eremeyen Dilber masalında fakir 

bir ailenin bir kızı olur ve doğum esnasında üç derviş gelerek kıza lütufta bulunurlar. Birinci derviş 

ona bir isim verir, ikincisi kehanetlerde bulunur, üçüncüsü de kızın koluna bir bilezik takar. Kız bü-

yüdükçe güzelliği ile ün salmaya başlar ve Yemen şehzadesi kız ile evlenmeye gelir. Bu güzel kızın, 

diğer kadınlardan ayrılan iki niteliğinden biri, güldüğünde (gerçek anlamıyla) yüzünde güller açması-

dır, ikincisi de yürüdüğü yerlerde çimenlerin bitmesidir (Alangu 1961:72). Bu fantastik betimleme 

kadın ile toprak arasında geleneksel kültürde kurulan ilişkiyi göstermesi açısından çarpıcıdır. Kadın, 

toprağa benzetilmek suretiyle olumlanmaktadır. Nitekim toprakta yetişen buğday ile kadının karnında 

yetişen çocuğun geleneksel kültürdeki en büyük ortaklığı, her ikisinin de ekonomik bir kaynak olarak 

kabul edilmesidir.
1213

 

Zümrüdüanka Kuşu masalında padişahın üç oğlu vardır ve en küçük şehzade diğerlerinden daha 

başarılı olduğu için abileri onu kıskanırlar. Bir gün küçük kardeş, bir ejderhayı öldürmek için girdiği 

bir kuyuda üç kızla karşılaşır ve onları çıkartıp kendi kardeşleri ile birlikte onlarla evlenmeyi tasarlar 

ancak üç kızın kuyudan çıkarılmasına yardım eden abileri, küçük kardeşlerini kuyunun dibinde bıra-

kıp kızları da alır giderler. Normal bir masaldan daha uzun olan bu masalda kahraman, türlü sınavlar-

dan sonra yurduna Sahte Keloğlan olarak döner ve babasının sarayına ardarda üç gün boyunca giderek 

                                                           
1212 ‚Erkek isen kız, kız isen erkek olasın‛ şeklindeki formeller (Sakaoğlu 2012:62) bu temanın masallardaki yaygınlığına 

işaret etmektedir. 
1213 Türk köylü toplumunda kadının erkeğe nazaran ikincilleştirilmesini saptayan bir çalışmada (Delaney 2012) bu analoji-

den bolca yararlandığı görülmektedir. 
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sarayın bahçesini dağıtır (Alangu 1961:116-117). Aynı tema Mercan Kız masalında da belirir bu ma-

salda Şehzade ile Mercan Kız evleneceği esnada kara bir kız, Mercan Kız‟ın yerine geçer ve Şehzade 

ile evlenir. Bir kuşa dönüşen Mercan Kız, bu evlilikten sonra sürekli bu saraya giderek bahçedeki 

ağaçları kurutmaktadır (Alangu 1961:216). Bağ, bahçe ve tarla gibi metaforlar geleneksel kültürde 

kadınlıkla bağıntılı semboller olduğu için bu iki masalda kahramanların bahçeye zarar vermeleri as-

lında cinsiyet temelli kimlik çatışması ile ilgilidir. Zümrüdüanka masalında Şehzade, Mercan Kız ma-

salında ise Mercan Kız, evlenmek istedikleri kişileri başkasına kaptırmışlardır ve onların birliktelikle-

rini bahçeye saldırmak suretiyle sembolik olarak engellemeye çalışmaktadırlar.  

 

Bitirirken 

Ele alınan söz konusu on dört masalda, toprakla bağlantılı olarak; mağara, kuyu, dağ, tılsımlı taş-

lar, eşik, yabancıların ülkesi, ölü toprağı, bağ/bahçe ve gül gibi semboller ile karşılaşılmış ve bunlar 

arasındaki benzeşen ve ayrılan yönler belirlenerek bu semboller üç kategoriye ayrılıp çözümlenmiştir. 

Yapılan çözümleme denemesi ile farklı biçimlerde belirebilen toprağa dair bu sembollerin hem anlatı-

lar içerisindeki işlevlerine hem de topluma gönderdikleri mesajlar açısından toplumsal işlevlerine 

ulaşmaya çalışılmıştır. Ana hatları ile bu sembollerden mağara, kuyu, dağ, ağaç ve tılsımlı taşların 

kahramanların kimliklerini dönüştürdüğü; eşik, yabancıların ülkesi ve ölü toprağı sembollerinin beriki 

ve öteki arasındaki ilişkileri düzenlendiği; bağ, bahçe ve gül sembolleri ile de kadınlığa dair çağrışım-

ların yapıldığı görülmektedir. Geleneksel kültürden süzülerek gelen ve dönüşen yaşam şartları ile ku-

şaktan kuşağa aktarılması tehlike altına giren masallarda yer alan toprağa dair bu tasarımlar ve sem-

boller ağı; Türk toplumunun kimlik bilincinin sürdürülebilirliği ve geçmişle olan bağların yaşatılması 

adına yeniden yaratılmak için aydınların ve sanatçıların ilgisini beklemektedir.  
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GiriĢ 

Türünün diğer temsilcileri ile iletişim kurma isteği, insanın hayvanlarla olan ortak özelliklerinden-

dir. Aynı derecede sosyal varlıklar olmasalar da bütün hayvanlar, çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda birbir-

leri ile iletişim kurma dürtüsüne ve yetisine sahiptirler. Bu iletişim bazı türler için yalnızca üreme ihtiya-

cı ile sınırlı olabilirken bazı türler içinse birlikte beslenme/avlanma, tehlikelere karşı birlikte hareket et-

me ve bir sürü meydana getirerek birlikte yaşama gibi ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Sos-

yal gelişmişlik ile iletişim ihtiyacı arasında doğru bir orantı mevcuttur. Dünya üzerinde yaşayan canlılar 

içerisinde en sosyal varlık olan insan, iletişim düzeyi yönünden de en gelişmiş tür olması tabiidir. İnsan 

için iletişim kurmak, ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olmanın ötesinde başlı başına bir ihtiyaçtır da. 

Duygu, düşünce, bilgi, tecrübe vs. gibi unsurların aktarımının (iletiminin) sağlandığı iletişim hadi-

sesi “anlatmak” olarak adlandırılır. İnsanoğlu anlatma yoluyla bazı durumlarda sıkıntılarını hafifleterek, 

bazı durumlarda ise mutluluklarını artırarak rahatlamaktadır. Tasavvuf musikisinin de en temel çalgıla-

rından biri olan ney‟in ortaya çıkışını anlatan bir efsanede, anlatmanın insan için ne kadar elzem olduğu 

görülmektedir: 

Hz. Muhammed Hz. Ali‟ye rahmanî bir sır verir. Bu sırrı kimseyle paylaşmamak durumunda olma-

nın yükü altında ezilen ve bunalan Hz. Ali bir kuyunun başına giderek sırrı kuyuya haykırır. Bir zaman 

sonra bu kuyunun etrafında kamışlar bitmeye başlar. Bu kamışlardan keserek üfleyenler kamışlardan 

“Hû” sesi geldiğini işitirler.  

Pek çok iletiyi içinde barındıran bu efsane, anlat(a)mamanın insan için ne denli büyük bir yük ol-

duğunu, bu yükten ve bunalımdan kurtulmak içinse tek yolun bir kuyuya dahi olsa, yine de anlatmak ve 

böylelikle içindekileri dökerek rahatlamak olduğunu da bir ileti olarak taşımaktadır. 

İnsanoğlu, var olduğu günden bu yana, iletişim kurmak ve anlatmak için pek çok araç üretmiş ve 

kullanmıştır. Kullanım kolaylığı ve işlerliği gibi özelliklerinden dolayı bu araçlar içerisinden geçmişte 

ve günümüzde en çok kullanılanı dildir. Dil ile sözlü olarak gerçekleştirilen anlatma eylemine “sözlü an-

latım” bu anlatımın ihtiva ettiği anlatılara ise “sözlü anlatı” adı verilir. İnsanoğlunun kendisine mahsus 

ve gelişmiş ihtiyaçlarından olan estetik ihtiyacı doğrultusunda anlatım olayını ve anlatılarını güzelleş-

tirme çabası, anlatısını ait olduğu kültüre ilişkin motiflerle süslemesi ve onu çeşitli hayal unsurları ve 

sembollerle zenginleştirmesi sonucunda “edebi anlatılar” ortaya çıkmaktadır.  

Estetik kaygılar ve kültürel unsurlarla zenginleşerek kimi yapı, muhteva, üretici ve tüketici unsurla-

rı bakımından çeşitli türlere ayrılsalar da, “onaylanmak, desteklenmek, rahatlamak, dikkat çekmek, tak-

dir edilmek, eğitmek, sürdürülebilir bir refaha kavuşmak ve eğlenmek (Boyraz 2008)” gibi pek çok işle-

ve sahip olsalar da yukarıda tespit ettiğimiz aktarım (iletim) hadisesi her türlü anlatım olayının temel iş-

levi olmaya devam etmektedir. Anlatılar vasıtası ile aktarılan unsurlar “ileti” adını alırlar. Bir anlatıda en 

az bir ileti olmak durumundadır ancak genel itibarıyla her anlatı birden fazla iletiyi ihtiva eder. Bazı ile-

tiler anlatı içerisinde açık ve net bir şekilde verilirken bazı iletiler ise daha örtük bir şekilde, çeşitli çağrı-

şımlar, göndermeler ya da semboller vasıtası ile aktarılırlar. Bu durum anlatıların edebî hüviyetinden ve 

anlatı türlerinin kendilerine mahsus niteliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Folklorun ve folklor ürünlerinin işlevleri W. Bascom tarafından eğlendirme, eğitme, kültürün sü-

rekliliğini sağlama ve kaçış olarak tespit edilmiştir. Kaçış işlevi, toplumun değer yargılarına ve kabulle-

rine uygun şekilde davranarak baskılardan kurtulmayı ifade eder. Başgöz‟e göre Bascom‟un saydığı dört 
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işlevin hepsi tek bir işlevde toplanabilir ve “hepsi kültüre, başka bir deyişle kurulu düzendeki kültüre 

sağlamlık ve süreklilik vermeye yönelik”tir. (Başgöz 1996: 1) Hâlbuki Başgöz‟e göre sosyal yapı her 

zaman uyum içinde çalışmaz ve bünyesinde; kavga-dövüş, başkaldırı, değerlere karşı koyma, çatışma 

gibi durumları da barındırır. Başgöz tarafından tespit edilen “beşinci işlev”e göre folklor; “çatışmaları 

büyütmek, başkaldırmalara destek olmak, kurulu düzene ve değerlere direnmeleri arkalamak, onları 

yıkmaya kalkışanlara güç vermek gibi bir işlev de görmektedir.” (Başgöz 1996: 2) Bir folklor ürünü ola-

rak yukarıda sıralanan işlevlere sahip olan halk anlatıları, bu işlevleri büyük ölçüde iletileri vasıtası ile 

gerçekleştirirler. 

 

Efsanelerin ĠĢlev ve Ġletileri 

Halk edebiyatı anlatı türlerinden olan efsaneler, yukarıda yer verilen anlatımın ve folklorun temel 

işlevleri ile birlikte, genel olarak farklı görünüme, büyüklüğe sahip coğrafi şekil ve alanların, kutsal ka-

bul edilen yerlerin ve bazı yer adlarının, olağanüstü hadiselerin ve bir takım davranış biçimlerinin köke-

nine ilişkin anlatılar olmaları ile farklılıkları/olağanüstülükleri anlamlandırma ve bu yolla güvende his-

settirme işlevini üstlenirler. Efsaneler genel itibarıyla kutsal ile ilişkilendirilerek anlatılırlar. Bu veçhele-

riyle kutsal ile günlük yaşantı arasında irtibat kurma ve bu yolla kutsala yakın hissettirerek halk içerisin-

de bir denetim mekanizması oluşturma işlevine de sahip olurlar. Efsaneler çoğu zaman konu edindikleri 

varlık ve olayları birer ibret vesikası olarak sunarlar. Efsaneler bu işlevlerini metinlerinin içerdiği iletile-

rin yanı sıra üretim ve tüketim bağlamları, anlatılış amaçları, yaşadıkları yörelerdeki insanların kültürleri 

ve söz konusu unsurlar (coğrafi şekil, alan, ad, hadise, davranış biçimi) ile olan ilişkileri doğrultusunda 

üstlenirler. 

Halk anlatıları üzerine daha önce de ileti ve işlev çalışmaları yapılmıştır. Bunların başında Muhsine 

Helimoğlu Yavuz‟un “Masallar ve Eğitimsel İşlevleri” adlı çalışması gelir. Anadolu Efsaneleri‟nin dil 

özellikleri ve eğitimsel işlevleri üzerine doktora çalışması yapan Necmi Akyalçın da çalışmasını büyük 

ölçüde Yavuz‟un ileti indeksi doğrultusunda yapmış ve onun dizinine bazı yeni iletiler eklemiştir. 

 Çalışmamız kapsamında incelediğimiz Saim Sakaoğlu‟nun Efsane Araştırmaları adlı eserinin ye-

dinci bölümünde yer alan “Anadolu‟dan Efsaneler” başlığı altındaki 17 efsane metninin örtük anlamları, 

halkın bilinç düzeyine ve bilinçaltına gönderilen örtük iletiler tespit edilmiştir. Unutulmamalıdır ki her 

halk edebiyatı verimi, esas anlamını tüketim bağlamı ve tüketicisi ile birlikte kazanmaktadır. Efsaneler-

deki işlevler ve iletiler şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: 

Birinci Efsane ile Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı dağlarından neden birinin büyük diğerinin ise küçük 

olduğu, büyük olanın tepesinin neden sürekli bulutlarla kapanık olduğu anlamlandırılmaktadır. Dağların 

bu durumları, iki dağın birbirlerine ettiği beddualar ile gerekçelendirilerek birer ibret vesikası olarak su-

nulmakta, bedduanın ve bu bedduaya icabet eden yaratıcının gücü de bu yüce dağlar ile delillendirilerek 

insanlara gösterilmektedir. Efsanede bulunan iletiler ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Sohbet ederken çıkan bazı anlaşmazlıklardan, sonuçları büyük olabilecek kavgalar doğabilir. 

 Beddua büyük bir güce sahiptir. Beddua, muhatabına büyük zararlar verebilir. 

 Beddua ve o bedduaya icabet eden ilahi kudret dağları dahi tahrip edebilir. 

 

İkinci Efsane de, birinci ile benzer bir şekilde Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı dağlarının, bunun yanın-

da da Alagöz Dağı‟nın şekli özelliklerinin kökenine ilişkin bir anlatıdır. Bu Efsane ile de Büyük Ağrı 

Dağı‟nın neden büyük, Küçük Ağrı Dağı‟nın neden küçük olduğu, Alagöz Dağı‟nın tepesinin neden “V” 

şeklinde yassı ve küt olduğu anlamlandırılmıştır. İkinci efsanenin taşıdığı iletileri şöyle sıralayabiliriz: 

 Büyük güce sahip varlıkların kavgaları da büyük olur. 

 Kavga neticesinde kötü sonuçlar ortaya çıkar. 

Üçüncü efsanenin, yöredeki iğde ağaçlarının ve dallarının kullanıldığı çeşitli yerlerde meydana ge-

len yangınlar ve musibetler etrafında teşekkül ettiği anlaşılmaktadır. Bu yangın ve musibetlerin kökeni 

yöre halkı tarafından iğde ağaçlarının dallarının kullanılmasına bağlanmış ve musibetlere ilişkin anlatılar 

meydana getirilmiştir. İğde ağaçlarını kullanmanın musibetlere yol açmasının orada var olduğuna inanı-

lan bir ocak ile ilişkilendirilmesi ile o yöre günlük hayatta kutsal ile iç içe yaşayan bir yer halini almıştır. 

Kutsal ile somut anlamda iç içe yaşayan halk, ilahi bir denetim mekanizmasını da sürekli olarak üzerin-
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de hissedecektir. Kutsala saygı duyulması gerektiği, aksi halde kişinin başına nelerin gelebileceği de bu 

efsane ile öğretilmekte, yanı başlarında bulunan, varlığını her zaman görebildikleri iğde ağaçları da bu 

eğitim hususunda sürekli bir pekiştireç olarak varlığını sürdürmektedir. Efsanede şu iletiler mevcuttur: 

 Yaşadığımız yerlerde ya da onların çok yakınlarında kutsal mekânlar olabilir.  

 İnsan olağan hayatın seyri içerisinde kutsalla iç içedir ve insan hayatı kutsalın etkilerine açıktır. 

 Kutsal kabul edilen ocaklara ait nesnelerin kullanılması insanın ve ailesinin başına felaketler getirir. 

 

Dördüncü efsane bir köyün yukarı tarafında her an köyün üzerine doğru yuvarlanacakmış gibi du-

ran siyah renkli bir taşla ilgilidir. Taşın konumu, rengi ve büyüklüğü onu diğer taşlardan ayırmakta, ona 

olağan dışılık ve farklılık kazandırmaktadır. Çevresindeki diğer taşlardan oldukça farklı olan taşın bu söz 

konusu farklılıkları efsane yolu ile anlamlandırılmıştır. Efsaneye göre sel suları ile sürüklenerek gelen 

taş tam köyün üzerine yuvarlanacağı sırada bir yıldırım düşmesi ile durmuştur. Böylelikle taşın oraya 

gelişi sel sularına, konumu ve siyah olması ise yıldırım çarpmasına bağlanmıştır. Kayanın gelişi ve du-

ruşu başka bir yere gönderme yapılmaksızın doğa olaylarına bağlanılarak anlatılsa da, yörenin inanç de-

ğerleri göz önünde bulundurulduğunda olayların arka planındaki ilahi gücün varlığı, efsaneyi dinleyen 

ve anlatanların zihinlerinde karşılığını bulur. Bu bağlamda taşın tam köyün üzerine yuvarlanacakken 

yıldırım çarpması sonucu durması, ilahi gücün köylüleri kurtarmak üzere son andaki tezahürü olarak an-

lam kazanır. Efsanenin kattığı manası ile söz konusu taş, ilahi gücün hatırlatıcısı ve ona karşı şükretme-

nin bir sebebi olarak köyün tepesindeki varlığını sürdürmektedir. Efsaneyi nakleden eserde ek bilgiler 

olarak taşın köylülerce mukaddes sayılması ve zaman zaman çocuklarını bu taş ile korkutmaları da yu-

karıdaki tespitlerimizi doğrular niteliktedir.  

Bu efsane, her an üzerlerine yuvarlanacakmış gibi duran taşa karşı köy halkına kendilerini güvende 

hissettirme işlevini de üstlenmiştir. Kutsal gücün tezahürü olması sebebi ile kendisi de kutsal sayılan ta-

şa karşı kendini güvende hissetmek, tam da taşa yüklenen bu mana ile ilişkilidir. Bu durum beraberinde, 

arka plandaki kutsala karşı bir saygısızlığın olayları tersine çevirebileceğini de her an akla getirir ve böy-

lelikle söz konusu taş insanlar üzerinde ilahi bir denetim mekanizması olma işlevine bürünür. Efsane 

metninde var olan iletiler şunlardır: 

 İnsanların başına ansızın bir musibet gelebilir, Allah insanları en zor zamanlarında musibetlerden 

kurtarır. 

 

Süpürgeç Dağı ile Karadağ etrafında teşekkül etmiş olan beşinci efsanede bu iki dağın ortaya çıkışı 

(kökeni) anlatılmış ve tıpkı birinci ve ikinci efsanelerde olduğu gibi dağların sahip olduğu farklı fiziki 

özellikler efsane motifleri ile anlamlandırılmıştır. Bu efsanede karşımıza çıkan iletiler şunlardır: 

 Bir kıza birden fazla erkek âşık olur ve ikisi de almak isterse bu durum sonu olmayan bir kavgaya 

neden olabilir. 

 Aşk, bir insanı ölümünden sonra yüce bir dağa dönüştürebilecek ve uğrunda ölümle bile sona er-

meyen kavgalar başlatabilecek ulvî bir duygudur. 

 

Altıncı efsane bir köyün ve oranın yakınında bulunan dağların adlarının kökenini açıklama işlevini 

üstlenmiştir. Efsaneye göre Munzur Köyü ve Munzur Dağları adlarını, “zamanın birinde” eşi ile birlikte 

hacca giderken yolculuk sırasında söz konusu köye konuk olan, istediği bir bardak suyun saatler sonra 

gelmesi üzerine suyun dağlardan köye çok zor şartlarda getirildiğini, yakınlarda başka bir kaynağın da 

olmadığını öğrenen ve bunun üzerine hac parasını suyu getirmeye harcayıp kendisi de bizzat çalışarak 

köylüyü suya kavuşturan Munzur Bey‟den almaktadır. 

Munzur Bey‟in hacca gitmekte olan bir kişi olarak anlatılması, ona halkın zihnindeki hacı kimli-

ğine bağlı olarak çeşitli hasletler yüklemektedir. Henüz hac farzının rükûlarını yerine getirerek hacı 

olmamış olsa bile bu niyetle ailesini yanına alarak yola çıktığı anlatılmakla ona bu kimlikten bir paye 

verilmiştir. Munzur Bey‟in anlatı içerisindeki davranışları da ona yüklenen ve halk zihninde var olan 

hacılık imgesine bağlıdır. Onun efsanede herhangi biri değil de hac yolunda olan biri olarak kurgu-

lanması, efsaneye din ve kutsal ile ilişkili bir yön de kazandırır. Onun hac vazifesini yerine getirmek 

için kullanacağı para, zaman ve emeği insanlara büyük bir iyilik yapmak için kullanması, insanlara 
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faydalı olarak onların büyük sıkıntılarını gidermenin “hacca gitmekten bile” değerli ve kutsal bir iş 

olduğu mesajını verir. 

Efsanede dikkati çeken bir başka husus ise köylülerin Munzur Bey‟e karşı gösterdikleri misafirper-

verliktir. Büyük emek ve saatlerce zaman sarf edilecek bir iş olmasına rağmen hiçbir şikayetlenmede bu-

lunmadan istediği bir bardak suyu ona getirmişlerdir. Efsanenin taşıdığı iletiler şunlardır: 

  Dini değerlerine bağlı kişiler iyi insanlardır. 

 Toplumun büyük sıkıntılarını gidererek onlara yarar sağlamak hacca gitmekten bile daha evladır. 

 İnsanlara büyük faydaları dokunan kişiler (isimleri köylere ve dağlara verilmek sureti ile) ölümsüz-

leşirler. 

 Konuklara karşı misafirperverlik gösterilmeli, büyük zahmetler gerektirse de istekleri yerine geti-

rilmelidir.  

 

 Yedinci efsane bir yöre halkının, çocuğu olmayan ailelerin, gerçekleştirdikleri takdirde çocukları-

nın olabileceğine inandıkları bir takım ritüelleri ihtiva etmektedir. Efsaneye göre çeşitli ritüelleri gerçek-

leştirerek çocuk sahibi olan bir aile, çocuklarına Hamza adını verirler. Hamza‟nın dünyaya gelmesini 

sağladığına inanılan ritüeller içerisinde bir taşın etrafını iki kez dolaşmak da vardır.. Anlatıya göre yöre 

halkı kerametin taşta olduğuna inanmış ve taşa da Hamza Taşı adını vermiştir. Görüldüğü üzere efsane 

çocukları olmayan bir ailenin çocuklarının oluşunu ve taşın adının kökenini açıklamaktadır. 

Efsanede, söz konusu ritüellerin 7 Mayıs‟ta (yeni takvime göre 20 Mayıs) gerçekleştirildiği de an-

latılır. Bu tarih Karadeniz Bölgesi‟nin genelinde bir bahar bayramı olarak kutlanır. Baharın nebat ve 

hayvanat açısından bolluk, bereket ve üreme mevsimi olduğu, bahar bayramlarında insanların baharın bu 

yönlerine atıfla pek çok ritüeli gerçekleştirildiği de bilinmektedir. Bu bilgiler dâhilinde bakıldığında ef-

sanenin bahar bayramının bu yönlerine de çeşitli atıflarla bir takım iletileri taşıdığı görülecektir. Efsane-

de yer alan iletiler şunlardır: 

 Çocuk sahibi olmak bir aile için çok önemlidir, çocuk sahibi olamamak dermanı aranacak bir dert-

tir. 

 Çocukları olmayan aileler, çeşitli ritüelleri yerine getirerek, Allah‟a dua ederek ve kurban sunarak 

çocuk sahibi olabilirler. 

 Bahar bayramı çocuk sahibi olmak adına yapılacak dualar ve ritüellerin karşılık bulacağı özel bir 

gündür. 

 

Sekizinci efsanenin, “çürük çaylak” olarak adlandırılan bir kuş cinsinin diğer kuşlardan farklı ve 

anlamsız görünen sesleri ile hareketlerinin bir sebebe bağlanarak anlamlandırılması işlevini üstlendiği 

görülmektedir. Efsaneye göre bir ağa, çok sevdiği atını susuz bırakarak ona zulmeden seyisine “Hayva-

nımı yakıp kuruttun. Allah da seni bir çürük çaylak eylesin, susuzluktan yanıp kuruyasın. Kıyamete ka-

dar dağda, bayırda, havada, ovada „su, su‟ diye bağır dur!” diyerek beddua etmiş ve bunun üzerine o se-

yis bir çürük çaylağa dönüşerek uçuvermiştir. Çürük çaylağın kökeni efsane ile bu şekilde açıklanarak 

onun çıkardığı „vıyaank, vıyaank” sesi „su, su‟ olarak anlamlandırılmış, çeşitli yerlere alçalıp alçalıp tek-

rar havalanması ise su gördüğünü zannederek içmeye çalışması ancak alçaldığında oraların kuru yerler 

olduğunu fark etmesi şeklinde izah edilmiştir. 

Efsaneye göre ağa, çok sevdiği ve kıymet verdiği o at için o seyisi özel olarak tutmuş ve o atının 

bakımı için özel ilgi istemiştir. Yani efsaneye konu olan seyis bir hayvanı susuz bırakarak ona eziyet et-

mesinin yanı sıra yanında çalıştığı ağaya ve emanetine de ihanet etmiştir. Efsanenin iletileri şunlardır: 

 Hayvanlara zulmedilmemelidir, aksi şekilde davranan kişilerin başına büyük felaketler gelir. 

 Ekmeği yenilen kişilere ve emanetlere ihanet edilmemelidir, aksi şekilde davranan kişilerin başına 

büyük felaketler gelir. 

 Beddua büyük bir güce sahiptir. Beddua, muhatabına büyük zararlar verebilir. 

 

Dokuzuncu efsane, yedinci efsaneye benzer bir şekilde, hayvanları iyileştirmek için pelit ağacı etra-

fında gerçekleştirilen bir ritüeli ve halk baytarlığında kullanılan bir tedavi yöntemini ihtiva eder. Metin bu 

şekilde ele alındığında efsane olarak adlandırılamaz. Ancak adı Sancı Pelidi olan yörenin, bu adı nereden 
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aldığına ilişkin bir anlatı metni olarak karşımıza çıktığında efsane niteliği kazanır. Görüldüğü gibi burada 

efsanenin üstlendiği işlev yöre adının menşeini izah etmektir. Bu efsanede tespit ettiğimiz ileti şöyledir: 

 Pelit ağacının kabuğunun yakılması ile çıkan duman, hasta hayvanlar üzerinde iyileştirici bir etkiye 

sahiptir. 

 Hayvanların şifa bulması için uygulanan kimi ritüeller mevcuttur. Pelit ağacının etrafında yedi kez 

döndürmek bunlardan biridir. 

 Pelit ağacı bulunamadığı takdirde armut ağacı da tedavi için aynı şekilde kullanılabilir. 

 

Onuncu efsane, istifade ettiğimiz kaynak eserde bulunan şekli ile Pınarbaşı Irmağı‟nın ve bu ırmağı 

besleyen kaynağın doğduğu yer olan “Kızkayası”nın menşeini açıklama işlevine sahip görünmektedir. 

Amasya‟dan derlenen bu efsaneye göre Hristiyan bir kız, kendisini kovalayanlardan kaçarak ve karşısına 

çıkanları yenerek sihirli kayasının yanına gelir. Tam o kayadan içeri girerken kaya kapanır ve kızın saç-

ları kayaya sıkışarak bir kısmı dışarıda kalır. Efsaneye göre kayanın adının menşei bu kızdır ve kayadan 

çıkan sular bu kızın saçlarından sızmaktadır. Ancak dikkatimizi çeken başka bir unsur, efsanenin “Er-

sandık” adını taşıması ve karşısına çıkanları yene yene kaçan efsane kahramanı kız için görgü tanıkları-

nın üstüne basa basa biz onu “er sandık” demeleridir. Metne ulaştığımız kaynakta bu kısımla ilgili hiçbir 

bilgilendirme ya da gönderme yapılmamasına karşın efsanedeki bu vurgunun bir adın menşeine gön-

derme olduğu anlaşılmaktadır. Nihayetinde yaptığımız küçük bir araştırma neticesinde bugün Samsun il 

sınırları içerisinde olan, efsanenin geçtiği yörenin hemen sınırındaki bir Ersandık Kilisesi‟nin ve Ersan-

dık Köyü‟nün varlığını gördük. Anlaşılmaktadır ki bu efsane, Ersandık Kilisesi‟nin ve adını buradan 

alan Ersandık Köyü‟nün isim menşeini de bu Hristiyan kıza bağlayarak anlamlandırmıştır. Efsanede tes-

pit ettiğimiz iletiler şunlardır: 

 Kızlar da erkekler gibi yiğit ve pehlivan olabilirler. 

 Yiğitlik ve pehlivanlık erkeksi tavırlardır ve bu tavırları sergileyen kızlar bu yönleri ile erkeğe ben-

zerler. 

 

On birinci efsane, Konya‟nın Karapınar ilçesinin Ereğli çıkışındaki bir tepenin yamacında bulunan, 

görünümleri itibarı ile olağan dışı değerlendirilebilecek kayalarla ilgilidir. Bu kayalar şekil olarak kucak-

larında bir şeyler bulunan insanlara benzemektedir. Bu benzerliği anlamlandırarak kayaların kökenini 

açıklama işlevini ise incelediğimiz efsane üstlenmiştir. Anlatıya göre bir zamanlar Karapınar halkının 

yaşadığı bu yer uçsuz bucaksız bir çölmüş. Oldukça fakir olan yöre halkı içerisinde yaşayan çocuklu ge-

linler su ya da bez bulamadıklarından çocuklarının altını yemek için yaptıkları yufkalarla temizlermiş. 

Halkın ileri gelenleri tarafından başlarına kötü bir şey geleceği yönünde uyarılmalarına rağmen bu dav-

ranışlarına devam eden bazı gelinler cezalarını bularak bu şekilde taş kesilmişler. Taşlar birer ibret vesi-

kası olarak yöredeki mevcudiyetini sürdürmekte ve aktarılan efsane iletileri için pekiştireç olma işlevini 

üstlenmektedir. Efsaneyi bilen ve onun gerçekliğine inanan halka bu taşlar, yalnızca efsanedeki değil, 

hayatın genelindeki davranışlara ilgili kutsal bir denetim mekanizmasının varlığını da her an hatırlatır. 

Efsanenin taşıdığı iletiler şunlardır: 

 Ekmek (nimet) kutsaldır. Ona karşı yapılan saygısızlıklar Allah tarafından şiddetle cezalandırılır. 

 Toplumun ileri gelenlerinin sözleri ve uyarıları dikkate alınmalıdır. 

 Allah insanı her an denetler, insan hal ve hareketlerinde bunu göz önünde bulundurmalıdır. 

 

On ikinci efsanede ise bir yılan ile birkaç insana benzeyen kayalar mevcuttur. Olağan dışılıkları an-

lamlandırma ve bunların kökenini açıklama işlevi burada da karşımıza çıkmaktadır. Pek çok iletiyi de 

içinde barındıran bu efsane şekillerin kökenini annelerinden beddua alan iki gencin bir yılan tarafından 

kovalanmasına ve bu esnada ettikleri dua ile hepsinin birden taş kesilmesine bağlamaktadır. Efsane ile 

birlikte bu kayalara da annelik hakkının, bedduanın, duanın ve bunların arka planındaki yüce iradenin 

temsilcisi olma işlevi yüklenmiştir. Efsanenin taşıdığı iletiler şunlardır: 

 Annelik hakkı kutsaldır. 

 Evlatlar annelerini üzmemeli, onların sözlerini dinlemelidirler. 

 Annelerin ettiği beddualar tutar ve böylelikle başa büyük felaketler getirir. 
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İnsan suretine benzeyen bir taştan mülhem olarak teşekkül eden bir diğer efsane de on üçüncü ef-

sanedir. Bu efsane aynı zamanda bir kuşun, olağan kuş seslerinin ötesinde bir insan sözü, bir kelime gibi 

sesler çıkararak ötüşünü anlamlandırmaktadır. Bu kelime “Yusuf”, bu kuş türünün adı da yusufçuktur. 

Efsaneye göre Yusuf ve kardeşinin anneleri ölür, babalarının yeniden evlenmesi ile de bir üvey anneleri 

olur. Üvey annelerinin çeşitli bahanelerle sürekli eziyet ettiği bu çocuklar bir gün davarları otlatırlarken 

hayvanlardan bir kaçı kaybolur. Üvey annelerinin korkusundan eve gitmeye cesaret edemeyen çocuklar-

dan biri “Allah‟ım beni taş et” diye diğeri ise “Allah‟ım beni kuş et diye dua eder. Duaları kabul olan 

çocuklardan Yusuf taşa dönüşür, kardeşi ise kuş olur uçar. Kuş olan kardeş her gün “Yusuf, Yusuf yitiği 

buldun mu?” diye öter durur. Efsaneye göre Yusufçuk kuşunun ve taşın menşei budur. Kuşun ötüşü ise 

kaybolan koyunların haberini Yusuf‟tan sormak içindir. Efsanenin iletileri şunlardır: 

 Üvey annelere karşı dikkatli olunmalıdır, çocuklara zulmedebilirler. 

 Çok çaresiz ve savunmasız durumda olan insanlar taş ya da kuş olmayı isteyecek, hayatlarından 

vazgeçecek duruma gelebilirler. 

 Allah çaresiz durumdaki insanların dualarını kabul eder. 

 Allah öksüzlerin duasını kabul eder. 

 

On dördüncü efsane, Göksu Irmağı‟nın her yıl kurban istediğine ve eğer bir şekilde ırmağa kan ve-

rilmezse (ki köylüler bunu yerine getirmek için ırmağa ciğer atmaktadırlar) o sene birkaç kişinin boğula-

cağına dair bir inanca bağlı olarak anlatılmaktadır. Halk içerisinde, ırmaklarda boğulan kişilerin kurban 

olarak anılması yaygın bir kullanımdır. “Fırat nehri yine kurban aldı” vs. gibi söylemler ulusal haber 

ajanslarında dahi sıkça yer bulurlar. Irmaklar, insanların en hayati ihtiyacı olan su ile ilgili tüm ihtiyaçla-

rını karşılamaları ve bereketli topraklar sunmaları sebebiyle tarihin en eski dönemlerinden bu yana de-

ğerli sayılmış ve pek çok ırmağa kutsallıklar atfedilmiştir. En eski medeniyetlerin büyük ırmakların hav-

zalarında kuruldukları da bilinmektedir. İnsanlara pek çok nimet sunan bu ırmak ve nehirler bazı zaman-

larda insanlar için hayati tehlike arz eder ve ölümlere sebep olurlar. Kendilerine bunca nimet sunan ır-

mak ve nehirlerin aldıkları canlar, insanlar tarafından kurban olarak nitelendirilir ki bu durum, kaybolan 

canların bilinçaltında faydalanılan nimetlere karşı bir bedel olarak görüldüğüne işaret eder.  

Efsaneye göre, Göksu Nehri üzerinde bulunan “Eski Köprü”nün yapımı sırasında temel bir türlü 

tutturulamaz. İçlerinden bir ihtiyar, temelin tutması için sabah ırmağa su almaya gelen ilk kişinin başının 

kesilip kanının temele akıtılmasını teklif eder. Bu teklif kabul edilir. Sabah olduğunda ırmağa gelen ilk 

gelen kişi, teklifi sunan ihtiyarın kızı olur ve onu kurban ederler. O gün bugündür temel sapasağlamdır 

ve efsaneye göre hiç yıkılmaz. Bu efsane, yöre halkı tarafından her sene ırmağa ciğer atmak sureti ile 

kan sunma ritüelinin kökenini açıklamaktadır. Çünkü ırmak, verdiği nimetler karşılığında kurban iste-

mektedir. Efsanede ırmağın kurban sunulmadıkça üzerine köprü kurulmasını kabul etmemesi görülmek-

tedir. Ayrıca bu efsane ile “Eski Köprü”nün sağlamlığı da açıklanmış ve güvence altına alınmıştır. Efsa-

nenin aktardığı iletiler şunlardır: 

 Doğa bazen insanlara güçlükler çıkarır, bu güçlükleri aşmak için bazı bedeller ödenebilir. 

 Doğanın sunduklarına karşılık verilmezse doğa bu kez başa belalar getirir. 

 Sıkıntılar ya da acılar doğuracak bir teklifte bulunurken ucunun kendimize dokunabileceğini de dü-

şünmeliyiz. 

  Zahmeti, belası ya da acısı kendisine dokunduğunda da kişi, insanlarla istişare ederek verdiği halk 

kararına uymalı, sözünden dönmemelidir. 

 Kurban, amaçlara ulaşmaya aracılık eden önemli bir ritüeldir. 

 

Gök cisimleri insanlar için her zaman yücelik, ulaşılmazlık gibi anlamlar ifade etmiş, pek çok gi-

zemi içlerinde barındırmışlardır. En eski dönemlerden bu yana insanların ilgi konusu olan gök cisimleri 

üzerine çeşitli inanışlar teşekkül etmiş, onların hareketlerinden anlamlar ve işaretler çıkarılmaya çalışıl-

mıştır. On beşinci efsanede, kümelenişleri itibarı ile diğer gök cisimlerinden ayrılan ve birbirilerinin ardı 

sıra uzanan Yedi Kardeşler ve Ülkerler takımyıldızlarının, bu kümeleniş şekilleri ve birbirleri ardında 

yer alışlarının sebebi anlatılmaktadır. Efsanede bu yıldızlar kişileştirilerek “Yedi Kardeşler”den altıncı-

sının “Ülkerler”in kızına sevdalandığı, kız tarafının vermemesi üzerine “Yedi Kardeşler”in kızı kaçırdığı 
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anlatılmaktadır. Kızlarının kaçırılması üzerine “Ülkerler” öfkelenmiş ve “Yedi Kardeşler”i öldürmek 

için kovalamaya başlamışlardır. Yıldızların kümeleniş şekilleri, Ülkerler takımyıldızının her daim Yedi 

Kardeşler takımyıldızının peşi sıra yer alması ve Ülkerler arasında yer alan bir yıldızın hep biraz sönük 

durması efsane yolu ile anlamlandırılmıştır. Ayrıca efsane, Yedi Kardeşler takımyıldızı içerisinde altın-

cısının yanında yer alan nispeten sönük yıldıza da bir mana vermiştir. O yıldız, Ülkerler‟den kaçırılan 

kızdır. Efsanenin iletileri şunlardır: 

 Sevgi ulvî bir duygudur. 

 Ailelerin razı olmamaları ya da evliliğe engel olmaya çalışmaları sevenlerin kavuşmasına mani de-

ğildir. 

 Kız ailesinin evliliğe rıza göstermeyerek kızı vermedikleri durumlarda kız kaçırılabilir. 

 Ailesi tarafından verilmeyip kaçarak evlenen bir kızın mutluluğa dair bir yanı hep eksik kalır. 

 Kız kaçırmak iki aile arasında uzun yıllar sürecek bir husumet doğurur. 

 

On altıncı efsane bir atasözünün ve insan dilinin söyleyişine benzer ötüş tarzı ile diğer kuşlara na-

zaran olağan dışılık gösteren bir kuşun kökenini açıklama işlevini üstlenmiştir. Bu kuşun ötüş şekli “hep 

büyük, hep büyük” sözlerini andırmaktadır. Efsaneye göre bağını oğluna bağışlayan baba bir zaman son-

ra oğlunu ziyaret etmek için o bağa gelir ve oturup muhabbet ederlerken oğlundan bir salkım üzüm ister. 

Babasına üzüm getirmek için bağa giren evlat elini attığı tüm salkımlarının büyük salkımlar olduğunu 

görür ve onları koparıp babasına vermeye kıyamaz. Bir yandan küçük bir salkım ararken bir yandan da 

“hep büyük, hep büyük” diyerek söylenir. Bu tavrı gören baba oğluna “kuş ol da yaz kış „Hep büyük, 

hep büyük” diye öt!” diyerek kargışta bulunur ve babanın bu kargışı tutar. Yörede ötüşü “hep büyük, 

hep büyük” sözüne benzetilen kuşun kökeni ve ötüşü bu efsane ile anlamlandırılırken, “baba oğluna bağ 

bağışlamış da oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş” veciz sözünün kökeni de açıklanmaktadır. Ef-

sanenin aktardığı iletiler şunlardır: 

 Evlatlar kendileri için fedakârlıklar yapan babalarına karşı cimri olmamalıdır. 

 Babalık hakkı kutsaldır. 

 Babaların bedduası tutar ve böylelikle başa felaketler getirir. 

 Beddua büyük bir güce sahiptir. Beddua, muhatabına büyük zararlar verebilir. 

 

Çalışmamız kapsamında incelediğimiz son efsanede, Göl Baba Gölü‟nün ve gölün yakınında bulu-

nan biri büyük ikisi küçük olmak üzere insana benzeyen üç kayanın menşei açıklanmaktadır. Efsaneye 

göre bu gölün bulunduğu yerde geçmişte var olan köye veli bir zat dilenci kılığında gelir ve kapı kapı 

dolaşarak yiyecek bir şeyler ister. Köydeki hiç kimse bir şey vermez. Son olarak köyün çıkışına yakın 

yerde fakir bir kadınla iki çocuğunun yaşadığı haneye gelen veli zat, kadının kendisine yiyecek hiçbir 

şeyleri olmadığını, çocuklarını avutmak için tencerede tezek kaynattığını dinleyince, kadından peşinden 

gelmelerini ve ne olursa olsun arkalarına dönüp bakmamalarını ister. Bu halde köyü arkalarına alıp yü-

rürlerken köyden bir gürültü gelir. Kadın ve çocukları dayanamayarak dönüp bakarlar ve bu anda taş ke-

silirler. Köy ise helak olmuş, yerinde bir göl peyda olmuştur. Gölün ve kayaların kökenini açıklama iş-

levini üstlenen bu efsane pek çok iletiyi içermekte, bu iletiler doğrultusunda sunduğu insanlık hasletleri 

ve değer yargılarına uyulmazsa nelerin olabileceğini de her gün canlı şahitlik edilebilecek ibretlerle 

sunmaktadır. Efsanede anlatılan bu olayın gerçek bir hadise olarak kabul edilip insanların ibret almaları, 

bu efsanenin paylaşıldığı bir internet sitesindeki şu yorumlarda da görülmektedir: 

 “Yorumu gönderen: karaca, 24.02.2014 22:16:07: arkadaşlar bu mevzuyu çok araştırdım heryol bu 

hikayenin gercekliğini %95 doğruluyo yaşlı insanlarla yani yaşayan tarihle edirne tarihiyle ilgili 

mensuplarla görüştüm %5 ayrıntının haricinde hepsi doğru.” 

 “Yorumu gönderen: gülfer, 28.10.2010 21:19:59: saçma falan değil bende gölbabaya yakın köyde-

yim ve bu hikaye tamamen doğru zenginler fakire birparça ekmeği veremeyince açgözlülükleri 

köylerini gölhaline getirdi tırsmayında korkmayında hikaye tamamen doğru” 

 “Yorumu gönderen: rüzgar, 02.05.2010 18:56:21: bence hiç tırsıtıcı degil kadın eşşkmişki arkasını 

dönmüz” 
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Efsanenin yukarıda bahsedilen işlevleri üstlendiği, insanların bu yaklaşım ve yorumlarından da an-

laşılmaktadır. Efsanenin taşıdığı iletiler ise şunlardır: 

 İnsanlar mübarek kimseler aracılığı ile denetlenmekte ve sınanmaktadır. 

 Fakirlere ve aç kalanlara yardım edilmelidir. Yardım istemek için kapıya gelen kişi boş çevrilme-

melidir aksi halde bu davranış şiddetle cezalandırılır. 

 İnsanlar tembihlere uymalı, uyarıları dikkate almalıdır. 

 Merak bazen çok kötü neticelere yol açar. 

 Aynı kötülük üzere tavır gösteren bir halk topluca helak olabilir. Bu halk arasında azınlıkta bulunan 

iyi kimseler Allah tarafından onlardan ayırılarak bu cezadan muaf tutulur. 

 

SONUÇ 

İletişimsel bir eylem ve anlatı türü olarak efsaneler, Boyraz tarafından genel olarak anlatma eylemi 

üzerine tespit edilen onaylanmak, desteklenmek, rahatlamak, dikkat çekmek, takdir edilmek, eğitmek, 

sürdürülebilir bir refaha kavuşmak ve eğlenmek gibi genel işlevlere sahiptir. Bir folklor ürünü olarak, 

Bascom ve Başgöz tarafından tespit edilen eğlendirme, eğitme, kültürün sürekliliğini sağlama, kaçış ve 

protesto gibi folklorun temel işlevlerini de taşıyan efsaneler, kendi türlerine ve yapılarına ilişkin olarak 

farklılıkları/olağanüstülükleri anlamlandırma, kökenini bildirme, güvende hissettirme, kutsal ile günlük 

yaşantı arasında irtibat kurma ve halk üzerinde çeşitli denetim mekanizmaları oluşturma gibi işlevlere de 

sahiptir.  

Efsaneler, yukarıda genel ve özel olarak sıralanan işlevleri ve bu işlevlere bağlı aktarımları genel 

itibarıyla iletileri aracılığı ile gerçekleştirirler. Bu iletiler, toplumda var olması istenen ya da istenmeyen 

davranış biçimleri, kutsal değerler, dikkat çekilmek istenen hususlar, inanılması salık verilen ulvî varlık-

lar gibi pek çok şeyi içerir. Bu iletiler yolu ile toplum içerisinde bir değerler eğitimi ve kültür aktarımı 

gerçekleştirilmektedir. Ailede başlayarak okulda, sokakta, cemiyette vs. hayat boyu devam eden eğitim 

sürecinde; halkın ortak duygu, düşünce, inanç, tavır gibi unsurlarını aktaran genelde halk anlatıları ve 

özelde efsaneler oldukça etkili ve işler kılınabilir. Efsanelerden örgün eğitimde çeşitli değerlerin kazan-

dırılması ve pekiştirilmesi için birer metin olarak faydalanılabileceği gibi, hayatın diğer alanlarında da 

yeni anlatım ve kültür ortamlarına adapte edilmeleri sureti ile yararlanılabilir.  

“Birinci sözlü kültür ortamı”nda kültür aktarımı ve eğitim büyük oranda halk anlatıları yolu ile ya-

pılmaktaydı. “Sözün teknolojileştiği”, sosyal medyanın hayatımızda büyük yer ettiği, anlatı geleneğinin 

büyük oranda bittiği bu dönemde efsaneler; dizi, film, kısa film gibi çağdaş ortamlara adapte edilerek iş-

levleri ile birlikte yaşatılabilir ve bu suretle taşıdıkları iletiler vasıtası ile eğitim işlevlerinden faydalanı-

labilir. 
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LOZAN MÜBADELESĠ‟NĠN ETKĠLERĠ: ÇATALCA ÖRNEĞĠ 
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“Müft mesken sanur cihanı kişi 

Nakd-i ömrün verir kira yerine 

–Bursalı Abdi Çelebi 

GĠRĠġ 

İnsanlık var olduğundan bu yana güvenlik ve hayatın idamesi için “göç” en temel unsurlardan biri 

olmuştur. “Kültür-öncesi ilk insan, et yiyen bir gezgin hayvandır; göçebe, duyumları keskin ve meraklı, 

yerleşmemiş ve düşman doğanın ögeleriyle dövüş halinde bir av hayvanı. Tarımın ortaya çıkmasıyla 

köklü bir değişiklik olur. İnsan köylüye döner, toprakta yerleşmiş ve kök salmış bir bitki olur; köylü ruhu 

doğada ve kırda bir ruh keşfeder” (Sorokin, 2008: 126).  

Göç; ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ül-

keye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret olarak tanım-

lanır (TDK, 1988: 556). Kent Terimleri Sözlüğü‟nde ise; “genellikle ikamet etmek amacıyla bir yerleşim 

yerinden bir başka yerleşim yerine, bir ülkeden başka bir ülkeye gitme eylemi olarak tanımlanır” (Keleş, 

1998: 58). Göçle ilgili olarak yapılan tüm tanımlar genel olarak yer değiştirmeye dayalı bir sosyal deği-

şime odaklanmakta ve bu değişimi tarihî bir süreç olarak ele almaktadır (Sepetçioğlu, 2014: 50). Bu sü-

reçler ele alınacak olursa; ekonomik, politik, ulaşım, sosyo-politik nedenler, statü kaygısı, toplumsal cin-

siyeti kapsayan nedenlerin göç kararını etkileyen temel karar alma dinamiklerinden olduğu söylenebilir. 

Sosyolojik anlamda göç, sadece mekânsal bir hareketlilik değildir, o aynı zamanda toplumsal bir 

hareketliliktir. Göç; amacı, süresi, tetikleyen etmenler, yasal statüsü, yerleşim yeri ve göç edenin özelliği 

açısından sınıflamalara tabiî tutulmaktadır. Toplum bilimi çalışmaları Göç Sistemleri kuramı, Dünya Sis-

temi (Merkez-Çevre) Göç, Göçmen İlişkiler Ağı (Network) kuramı gibi pek çok sosyoloji perspektifinde 

kuram mevcuttur. İnsanlar daha yüksek yaşam standartlarına erişmek için bulundukları yerleri terk eder-

ler ve yeni mekânlarında daha yüksek bir toplumsal konuma ulaşmak için çaba sarf ederler. “Göç motif-

leri değişse de bu amaç çoğu zaman ortaktır. Bazen eğitim, bazen iş, bazen de her iki amaçla yerini terk 

eden kişiler, yeni mekânlarında daha iyi bir yaşam tarzını hayal ederler” (Canatan, 2013: 318). Kavram; 

“kişilerin yaşamakta olduğu topraklardan, alıştıkları sosyal yapılarından, hâlihazırda sahip oldukları 

ekonomik imkânlardan kısacası toplumsal yaşamın birçok unsurundan uzaklaşarak veya uzaklaştırıla-

rak yeni yaşam alanlarına kapı açması olarak ifade edilebilmektedir” (Toros, 2008: 9). Dolayısıyla göç-

le birlikte insanların yaşamında meydana gelen değişiklikler ve güncellemeler ister istemez yeni sorun-

larla karşılaşılmasına sebep olmuştur. Başta mal varlıkları sorunu olmak üzere gidilen yerde karşılaşılan 

muamele ve adaptasyon sorunları, yüzleşmek zorunda kalınan problemlerin sadece birkaçıdır.  

Göçler; ortaya çıkış nedenlerine, göçün popülasyonuna, mekânlarına bağlı olarak çeşitli şekillerde 

adlandırılmıştır. “İç ve dış göçler, münferit göçler, kitlesel göçler, ticarî göçler, serbest göçler ve zorun-

lu göçler (mübadele)” belli başlı göç adlandırmalarındandır. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için 

başka ülkeye giden kimse, aile veya topluluğa ise göçmen (emigrant) denilmektedir. Mübadil ise göç-

menlerin sadece bir bölümüne verilen adlandırmadır. 

Zorunlu göç kategorisinde var olan mübadele kavramı, Arapça kökenli “bedel” kelimesinden türe-

tilerek “değiş tokuş, bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi, ulemanın kadılık ve medrese değiştirmeleri” 

anlamlarına gelmektedir. Mübadelenin en genel tanımı şu şekilde yapılabilir: “İki ya da daha çok devlet 

arasında imzalanan bir protokol vasıtasıyla, hukuksal boyutu, coğrafyası, zaman aralığı, göç yolları ve 

araçları, taşınmazların durumu gibi sorunların belirli esaslara oturtulmuş şekilde uygulandığı ve bunla-

                                                           
  Arş. Gör., İstanbul Aydın Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, El-mek: serdargurcay@aydin.edu.tr 



 768   •   Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

rın karma ve uluslararası bir komisyon aracılığıyla yürütüldüğü ve denetlendiği; göç ettirilecek nüfusun 

ırk, din, dil gibi bir takım niteliklerinin ve göç edilen yer ile iskân birimlerinin daha evvel tespit edildiği; 

hatta göçmenlerin iaşe, sağlık gibi ihtiyaçları için özel birimlerin kurulduğu, sistematik ve kurallar çer-

çevesinde hayata geçirilen zorunlu nüfus hareketleridir” (Aysal: 2017: 3). Mübadil ise “mübadele 

olunmuş, başkasının yerine getirilmiş, bir şeye bedel tutulmuş” (Devellioğlu, 2004) manâsını içermekte-

dir. Ayrıca mülteci (Yun. prosfiva: mülteci, mültecilik) kavramı da mübadele ile yakından ilgilidir. Bağlı 

bulunulan idarî sınırdan başka bir ülkeye iltica eden ve o ülkenin uyruğuna geçmeyi talep edenlere mül-

teci (sığınan) adı verilir. 

İçerisinde bulunulan siyasi ve idari sınırın geçilerek farklı bir ülkeye olan göç faaliyetine uluslara-

rası göç denilmektedir. Uluslararası göç, uzun süredir var olan bir kavramdır. Ancak özellikle günümüz 

dünyasında daha fazla görünürlük kazanmıştır. Göç çağının birinci aşaması sömürgecilik, emperyalizm, 

savaş, ulus-devletlerin oluşumu ve sanayileşme ile ortaya çıkmıştır. İkinci aşaması ise 2. Dünya Savaşı 

ve kapitalist etkiler ile küreselleşme süreçlerinin hız kazanmasıyla kendini göstermiştir. Nüfus mübade-

leleri de bu bağlamda ele alınabilmektedir. Ancak bu göçler bir sorun ve tehdit olarak algılanmaktadır. 

Bunun nedeni, ulus-ötesi göçün ulus devletlerin sınırlarını, ulusal ve kültürel türdeşlik iddialarının yanı 

sıra aidiyet ve kimlik kategorilerini sorgulamaya açmasıdır. Lozan Nüfus Mübadelesi de benzer krizlere 

yol açmış ilk etapta belli başlı sıkıntılar yaşansa da süreçle beraber uyum yakalanmıştır. Mübadele süre-

cinde uygulanan göçmen yerleştirme politikalarını, Şevket Süreyya Aydemir, “Bir Sahipsizliğin Hikâye-

si” olarak değerlendirmektedir (Aydemir, 1976: 316). 

 

1. Lozan Mübadelesi ve Çatalcalı Mübadiller 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti‟nin karşı karşıya kaldığı en kapsamlı göç 

Yunanistan ile olmuştur. Ancak bu süreçte Bulgar, Romen, Sırp, Yugoslav gibi Balkan halklarıyla da 

göç hadisesi söz konusu olmuştur. Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923), İsviçre‟nin Lozan şehrinde 

imzalanmış barış antlaşmasıdır. İsmet İnönü‟nün tabiriyle; “Lozan Muahedesi, İmparatorluğun tasfiye 

edildiği muahededir. I. Cihan Harbini, beraber muharebe ettiğimiz müttefiklerle kaybettik. Yenilgi kesin 

idi ve galipler sulh masalarına tam hâkimiyetle oturdular” (Meray, 1969: V). 

Nüfus mübadelesi ise; 10 Ocak 1923 (Çarşamba) oturumunda görüşülmüş olup; meselenin mahiye-

ti Batı Trakya'daki Türklerle, İstanbul'daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya'daki Rumlar ile 

Yunanistan'daki Türklerin değiş tokuş edilmelerinin kararlaştırılmasıdır. Muahedenin ön adımını Yuna-

nistan adına Venizelos tarafından, göçmenlerin yer sorununa işaret ederek yaklaşık 350 bin Türk‟ün bir 

an önce Anadolu‟ya gönderilmeleri gerektiği konusu dile getirilince ortaya çıkmıştır (Akgün, 1986: 248-

249). Zira 1923 yılının sonuna değin 61.318 göçmen, taşınabilir malları ve hayvanları ile birlikte Türki-

ye‟ye getirilerek yerleştirilmiştir. 1924 yılının temmuz ayının ortalarına kadar bu sayı, 314.052‟ye ulaştı 

(Arı, 2000: 91). 1924 yılının Ekim ayına kadar Yunanistan‟a gönderilen Rumların sayısı da 109.000‟di 

(Arı, 2000: 88). Mübadele sonrası dönemde yaklaşık dört yüz bin kişi Batı Trakya‟yı terk etmiş (Oran, 

2005: 178), A. A. Pallis‟in, Racial Migrations in the Balkans During The Years 1912-1924 başlıklı ça-

lışmasında verdiği bilgiye göre Yunanistan‟daki Müslüman Türk nüfus sayısı mübadeleden sonra 

2000‟e kadar düşmüştür (Pallis, 1925: 322-324‟den akt. Erdal, 2015: 25). 

Komisyonda, mübadelenin zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı gerçekleşeceği tartışma konusu ol-

muştur. Ortaya çıkan neticeye göre; Batı Trakya Müslümanlarıyla İstanbul‟un Rumları dışında, Türkiye 

ile Yunanistan arasında zorunlu nüfus mübadelesi yapılacaktır. Rum ve Müslüman halkların mübadelesi 

insanlık ve sağlık nedenleri yüzünden 1923 Mayıs‟ına tehir edilir. Ekim 1924'te TBMM gündeminde ge-

niş yer tutan Yunanistan'dan gelen göçmenlerin iskânı konusu, Kasım'da, gensoru şekline dönüştürüle-

rek Hükümet aleyhine bir koz olarak kullanılmıştır”(Çapa, 1990: 49-84). Bu mübadele, Uluslararası Kı-

zılhaç‟ın özel birimlerince denetim ve kontrole tâbi tutulacaktır. 30 Ekim 1918 tarihinden sonra yerleş-

miş olanlar dışında, İstanbul‟da oturan bütün Rumların -ayrım yapılmaksızın- ister Türk ister Yunan uy-

ruğu olsunlar, İstanbul‟da kalmalarına izin verilecektir (Meray, 1969: 325). Bu kimselerden hiçbiri, Türk 

Hükümeti‟nin izni olmadıkça Türkiye‟ye ya da Yunan Hükümeti‟nin izni olmadıkça Yunanistan‟a döne-

rek orada yerleşemeyecektir (Meray, 1970: 317-385). Fakat N. Aysal, Türk-Rum Nüfus Mübadelesi: Or-

todoksların Anadolu‟dan Zorunlu Göçü başlıklı çalışmasında, tersine bir bakış açısıyla “Ancak mal var-
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lıklarının karşılığı ödenerek mübadeleye tabi tutulan pek çok Rum‟un, kısa bir süre sonra yabancı uy-

ruklu vatandaş sıfatıyla tekrar Anadolu‟ya gelerek yerleştikleri görülmektedir” (BCA, 30.10.0/ 

6.34.5‟ten akt. Aysal, 2017: 18) ifadelerine yer verilir. Osmanlı ve İslam tarihçisi Bernard Lewis‟e göre, 

Lozan Anlaşması‟na göre yapılan 1924 sonrası bu değişim Türk-Grek değişimi değil, Grek Ortodoks-

Osmanlı İslam değişimidir (Tokalak, 2017: 58). Lâkin bu uygulamanın Türk tarafı için de faydaları ola-

caktır. Zira; “bu uygulama, yeni Türk Devleti‟nin dış politikasında, önemli bir değişikliğe gitmesine ola-

nak tanıyordu. Yunanistan‟daki Türklerin Türkiye‟ye getirilmesiyle, ülke içindeki nüfus homojenleştiril-

miş oluyordu. Ayrıca üretime ilişkin konularda kazanılmış teknik bilgi, birikim ve deneyimler, ekonomik 

kalkınma yarışına katılacak Türkiye için gerçekten önemliydi. Artık azınlıklar sorunu da, eski etkisini yi-

tirecekti” (Arı, 2000: 1). Çünkü azınlıklar meselesi devlet ileri gelenlerince sık sık gündeme getirilerek 

propaganda malzemesi olarak kullanılmaktaydı. “Mübadil göçmenler yeni tarım teknikleri, yaşam şekil-

leri ve davranış özellikleriyle Anadolu‟da değişimin ve gelişmenin öncüleri olmuşlardır” (Erdal, 2015: 

1263). Bu beklentiler ışığında denilebilir ki yeni Türkiye Cumhuriyeti, mübadil vatandaşları ötekileştir-

memiş aksine onlardan fayda umarak politik, ekonomik ve sosyo-kültürel otokton yapısına eklemiştir.  

Tüm bu gelişmelerin ardından Batı Trakya Türklerinin mallarına el konulması ve önde gelen isim-

lerin tutuklanması gibi hadiseler yüzünden Türk-Yunan ilişkileri ancak 30 Ekim 1930‟da imzalanan 

“Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakem Antlaşması” ile normalleşmiştir. Ardından 1931‟de dönemin 

başbakanı İsmet İnönü‟nün de Yunanistan ziyaretinde bulunması aradaki gerginliklerin rafa kalkmasına 

vesile olmuştur. 

 

1.1. Çatalca ve Mübadele 

Çatalca, bulunduğu coğrafî ve stratejik konumu sebebiyle gerek göç yolları üzerinde bulunması, 

gerekse de istilâcıların akınlarına uğraması açısından merkezî pozisyondadır. Bu statünün Çatalca'ya ka-

zandırmış olduğu belki de en önemli faktör kültürel etkileşime açık olmasıdır. Tarihin en eski çağların-

dan bu yana dinlerin, gelenek ve göreneklerin kaynaşarak, uyum içerisinde yaşandığı ilçede kültürler tek 

pota içerisinde eriyerek birliğe kavuşma meziyetini kazanır. 

Yunanistan'dan 1924 Lozan Mübadelesi ile gelen Müslüman Türkler, Çatalca ve bölgesinde ağır-

lıklı olarak Hristiyan Mahallesi olarak anılan Kaleiçi Mahallesi‟nde, Elbasan Mahallesi‟nde, Yeniköy 

Mahallesi‟nde, Murat Bey, Celaliye, Selimpaşa ve Silivri'de bazı mahallelerde bulunmaktadırlar. Bir 

kaynak kişinin aktarımına göre; Elbasan köyü, Yeniköy, Muratbey köyü, Celaliye, Selimpaşa, Silivri‟nin 

bazı mahalleleri, Fener, Gazitepe köyü, Kemerburgaz‟da Boğazköy ve Kaleiçi Mahallesi Çatalca‟da Pat-

riyot olarak isimlendirilen göçmen Türklerin yaşadığı başlıca yerlerdendir (KK2). Çatalca, Yunanis-

tan‟dan Türkiye‟ye gelen mübadillerin Türkiye‟deki yerleşim alanları göz önüne alındığında Altıncı 

Alan‟da yer almaktaydı. Bu alanların taksimatında gelenlerin yapacakları iş/meslekler, nüfus sayıları gi-

bi kriterler dikkate alınmıştır (Arı, 2000: 52, 53). Yunanistan‟a gönderilen Rumların sayısı göz önüne 

alındığında ise 14.000 Rum Çatalca‟dan ayrılmıştır (Arı, 2000: 89). Ayrıca mübadillerin göç ettikleri 

bölgelerin seçiminde Yunanistan‟da yaşadıkları yerlere, toprak yapısı ve iklim koşulları bakımından 

benzerliğinin etkili olduğu göze çarpar. Zira kentlere yerleştirilen bazı çiftçi göçmenler, kentleri terk et-

miş onun yerine kırsal alanlara yerleşmişlerdir. Bu durum Çatalca‟da yaşanmıştır. Kentlerden gelen mü-

badiller buralarda buğday ve mısır ekimi bile yapabilmişlerdir (Arı, 2000: 157). Nitekim bir İstanbul ga-

zetesi, Drama‟dan yola çıkan 450 kişilik bir göçmen grubunun İstanbul‟a getirilip bir süre İskele Müdü-

riyeti yakınındaki misafirhanede dinlendirildikten sonra, yerleşim alanları olarak belirlenen Samsun‟a 

gönderilmek istendiğini, ama göçmenlerin buna karşı pasif direnişe geçerek Çatalca‟ya yerleştirilmeyi 

talep ettiklerini belirtir (Arı, 2000: 82). Bu minvalde, Çatalca‟nın hem stratejik konumu, hem de iklim ve 

toprak koşullarının uygun olması hasebiyle mübadele sürecinde talep edilen yerlerden olduğu söylenebi-

lir. Ancak elde bulunan kısıtlı imkânlar ve âdil paylaşım için herkesin tek bir alana yerleştirilmesi müm-

kün olmamıştır. 

Kültürel yapıyı irdelediğimizde çoğunluk olarak Çatalca'ya Anadolu'dan yerleştirilmiş yerel halk 

(Gacal) denilen bir yapı dışında Yunanistan'dan göç etmiş Patriyot ve Bulgaristan'dan göç etmiş Muha-

cir denilen yapıları görmek mümkündür. Bunun dışında Tatar, Boşnak, Arnavut, Pomak ve Roman-

ya'dan göç ederek buraya yerleşmiş bazı küçük toplulukları da yapı içerisinde sayabiliriz. “Anadolu‟ya 
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gelen Arnavut, Boşnak ve Kafkas alt kimlikli ancak Müslümanlardan oluşan muhacir ve mülteciler yerli 

halk ile aralarında bir sürecin başlamasına sebep olmuşlar, bunlarla yaşanan uyum süreci Yunanis-

tan‟dan gelen mübadiller arasında “ötekileşme” sürecinin derin derin olmasını engellemiştir” (Erdal, 

2015: 1269). Çatalca‟nın nüfusunun büyük kısmı mübadele ve diğer dönemlerde gelen göçmenlerden 

oluşmaktadır; örneğin Balkan Harbi, Kırım Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşı ve Nüfus Mübadelesi. Mesela 

İzzettin Mahallesi‟nde yaşayanlar Kırım Savaşı‟nın acılarından kurtulmak için gelen vatandaşlardır 

(KK1). Buradan hareketle, göç yolları üzerinde bulunan ve Asya ile Avrupa arasında kilit statüde olan 

Çatalca‟nın çok kültürlü yapıya sahip olduğunu belirtebiliriz. 

Bir kaynak kişinin anlatımına göre; Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan on dokuz madde-

lik Mübadele Sözleşmesi‟ne göre İstanbul ve Atina şehirleri mübadele dışında kalmıştır. Çatalca da İs-

tanbul‟a bağlı olduğu için yabancı vatandaşlar orada kalmaya devam etmişlerdir. Bu sebeple nüfusunun 

%80‟i civarını yabancı vatandaşlar oluşturmuştur. Zamanında “Türkiye‟nin altmış dokuz vilayeti, Çatal-

ca‟nın da altmış dokuz köyü vardır” şeklinde bir söylem de mevcuttur. Çatalca‟nın mübadeleye dâhil 

edilmesi için il yapılmıştır. Böylelikle mübadele ile vatandaş değişimi Çatalca‟yı da kapsamıştır. Müba-

deleden bir süre sonra tekrar İstanbul‟a bağlanmıştır (KK1). Yapılan araştırmada, Cumhuriyet dönemin-

de 1924 yılında il statüsüne getirilen Çatalca, 26 Haziran 1926´da tekrar ilçe yapılmıştır. Bir kaynak ki-

şinin aktarımına göre; Çatalca‟nın, mübadele sürecine dâhil olan diğer yerler göz önünde bulunduruldu-

ğunda bu yönden ayrı bir statüde değerlendirilmesi gerekmektedir. Çatalca, değiştirilen idarî yapısıyla 

diğer mübadele bölgelerinden farklıdır (KK4). 

Bir kaynağa göre, 1912–1922 yılları arasında Anadolu ve Balkanlar‟da var olan savaşlar yüzünden 

karmaşa yaşanır. Toplumlar ise bu kaotik ortamdan ötürü sıkıntılar yaşamaya başlar. Bu sebeple birçok 

Müslüman Türk, Anadolu'ya göç ettiği sırada pek çok Hristiyan Rum da Yunanistan'a göç eder. Bu es-

nada Yunanistan'ın nüfusu dörtte bir oranında artar. Nüfus artışı ülkede rahatsızlık yaratınca 1924 yılın-

da Lozan Barış Konferansı'nda mesele karara bağlanır. İstanbul'daki Ortodoks Rumlar ve Batı Trak-

ya'daki Müslüman Türkler dışında kalan Rumlar ve Türkler yer değiştirecektir. İmzalanan protokol so-

nucu 2.000.000‟a yakın insan yer değiştirir (KK1). 

Lozan Antlaşması'nın tarihî tanıklarından biri olan Hayriye Toker'in oğlu Numan Toker mübadele 

sürecinde çekilen sıkıntıları açık yüreklilikle paylaşmıştır. Uzun yıllar halk oyunları öğretmenliği ve 

folklor araştırmaları yapan Numan Toker, Çatalca‟da mübadil vatandaşların çoğunlukta olduğunu ifade 

etmektedir. Yunanistan‟dan gelip buraya yerleşen Türklerin sorunları olduğuna değinir. Günümüzden 

500 yıl kadar önce, bazı Türk aileler, o zamanlarda Osmanlı toprağı olan Yunanistan‟a göçüp orada ya-

şamaya başlamışlardır. Osmanlı‟nın dağılması ve bölgede artan gerginlik ile savaşlar sebebiyle can gü-

venliklerinden endişe etmişlerdir. Zamanla birçok Türk aile saldırıya uğramıştır. Bunun üzerine 1922 yı-

lı civarında bizzat Türkiye‟nin çağrısıyla ve devam eden yıllarda Lozan görüşmeleri neticesinde, karşı-

lıklı mübadele vasıtasıyla günümüz Türkiye topraklarına geri gelmişlerdir (KK2). 

Kaynak kişi, mübadele öncesi ailesinin ve dedelerinin Osmanlı‟ya bağlı Yunanistan‟da yaşadığını 

ifade ediyor. Ayrıca, ailesinin ve Yunanistan‟a yerleşen diğer ailelerin Yeniçeri Ocaklarını da kuran Ha-

cı Bektaş-ı Veli‟nin ocaklarından yetişme olduklarını ifade ederek, yeniçerilerin de tamamına yakınının 

Alevi–Bektaşi inancında olduklarını iddia ediyor. Kendilerinin Bektaşi olduklarını dile getirip özbeöz 

Türk olduklarını belirtiyor. Geçmişte bu ailelerin Yunanistan‟a gitme sebeplerinin, İmparatorluk tarafın-

dan Müslümanlığı yaymak için gönderilmeleri olduğunu ve Yunanistan‟a göç eden ailelerin bir hayli 

güçlük yaşadıklarını da ekliyor. Yunan halkı onları kabul edene dek dışlanmışlık duygusu yaşamışlardır. 

Geri döndüklerinde ise; Türkiye‟de aynı sıkıntıyı çekmişlerdir. Yerel halk bu aileleri bir süre yabancı 

olarak görmüştür. İki ülkede de benzer bir durumla karşılaşmışlardır. O ailelerin gururlarının daha fazla 

incinmemesi adına ülke dışından geri gelen bu insanlara Türkçede vatansever (hemşehri) anlamına gelen 

Patriyot lakabı verilmiştir, kendileri de günümüzde bu ismi taşımaya ve gururla kendilerini bu isimle ad-

landırmaya devam etmektedirler (KK2). 

“Toplumsal dışlanma bir durum değil, bir süreçtir. Bu yüzden de sınırları değişkendir; zaman içe-

risinde kimin dışlanacağı ya da kimin içerileceği, eğitime, demografik özelliklere, toplumsal ön yargıla-

ra, ticari uygulamalara ve kamu politikalarına göre değişir” (Castells, 2010: 73). Castells‟e göre; ağ 

toplumu içerisinde toplumsal dışlanma süreci sadece insanları değil, bölgeleri de kapsar: Belirli koşullar 



 Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan   •   771 

altında ülkeler, bölgeler, şehirler, semtler ve buralarda yaşayan nüfus topyekûn bir dışlanmanın öznesi 

olabilir. 

Mübadelenin başlaması Yunanistan‟da yaşayan Türkler arasında heyecanla karşılanmış ve herkes 

mümkün mertebe gelmeye gayret etmiştir. Kaynak kişinin bu konuyla ilgili ifadeleri şöyledir: “Annem-

ler kaynar tencereyi ateşte bırakıp, beş yüz tane koyunu bırakıp, yüzlerce dönüm araziyi bırakıp anava-

tana göç etmeye karar vermişlerdir.” (KK2) Buradan hareketle göçün sonuçları her ne kadar yıpratıcı ve 

sancılı da olsa, şayet zaruret ve çağrı varsa katlanıldığını görebilmekteyiz.  

Birbirleriyle kurulmuş en uzun birlikteliğin yol arkadaşları olarak anabileceğimiz iki kavramdan 

biri göç diğeri hafıza olarak sayılabilir. Hafıza, yıkım ve savaşın arasından; göç edilen yerden konakla-

nan yere en çok götürülendir. Mübadele sonucu Türkiye‟ye gelen mübadillerle ilgili genel kanaat Türk-

lüklerinden mütevellit kültürel bağlarından dolayı Türkiye Türklerine kolay eklemlendikleri ve tarihi bi-

rikimin kaçınılmaz çıkarımı olarak Türkiye Türkleriyle bağ kurdukları ve belleklerinin de bu doğrultuda 

şekillendiğidir (İlhan, 2018: 227). 

Nitekim, kaynak kişinin verdiği bilgiye göre; mübadele ile geri dönemeyenlerin katliama uğradığı, 

kadınların daha kötü olaylara maruz kaldığı, Türk köylerinin ise yakıldığı belirtiliyor (KK2). İbrahim 

Erdal‟ın 2007 senesinde Denizli mübadillerinden Hasan Akşit ile yaptığı mülakata göre, “Türkiye‟ye na-

zaran daha yoğun bir mübadele kafilesiyle karşı karşıya kalan Yunan hükûmeti, iskân için Türk ailelerin 

birçoğunun evlerini boşalttırarak göç eden Rumları bu evlere yerleştirmiş, Türklerin göçü sırasında da 

onlara ait hayvanların ve arazilerin yarısına el koymuştur” (Erdal, 2015: 1265). Kötü olayların başladı-

ğını gören kimi aileler canlarını korumak maksadıyla bir gecede Yunanistan‟ı terk etmek için yollara 

düşmüşlerdir. Kaynak kişinin ailesi de bunlardan biridir. Yaya olarak limanlara gelip, gemilerle Türk 

topraklarına vardıklarında, salgın hastalık tehlikesi sebebiyle önce Tuzla‟da karantina altına alınmışlar-

dır. Ardından, on beş günlüğüne Mimarsinan köyüne gelen ailelere devlet tarafından çadırlar kurulmuş 

ve gıda yardımı yapılmıştır. Kaynak kişi, ailesinin kaldığı çadırı bildiğini söyleyerek Mimarsinan köyü-

ne giderken yolun sağındaki ilk caminin yanında bulunan ağacın yakınında yer aldığını belirtiyor. Devlet 

tarafından ailesine toprak verildiğini de ekliyor. Ailesine önce Bakırköy‟den bir yer önerilmiş, sonra de-

nizcilik yapmaları için denize yakın bir yer ama ailesi çiftçi olduğu için tarla talep edilmiş ve bunun üze-

rine onlara çiftçiliğe uygun toprak verilmiştir (KK2). Mübadele kararına itiraz edenlerden Edirne Millet-

vekili M. Şeref Bey (Aykut), “Yunanistan ile ahali mübadelesinde de yanlışlık yapıldığını, Mesta-

Karasu ile Ustruma arasında kalan ve baştan başa Türk oğlu Türk olan pek verimli topraklara sahip 

ahalinin Batı Trakya dışında bırakılarak mübadele kapsamına sokulduğunu, bunun çok yanlış olduğunu 

söyler” (Şimşir, 1994:XXXIII). Ancak bu eleştiri ile ilgili olarak 14. maddede göçmenlere yeni geldikle-

ri ülkede geride bıraktıkları mallara eşdeğer nitelikte ve değerde mal verileceği belirtilmekte olup yaşa-

nan hadiselerden göçün zaruret hâli aldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, Türkiye‟den mübadele ile Yuna-

nistan‟a giden bazı kötü niyetli kişilerin köylerdeki kuyuları zehirledikleri belirtiliyor. Bu sebeple bir 

müddet su sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. İki üç yıl sonra, kuyuların kötü durumu sebebiyle kolera hasta-

lığı türemiş ve bir ayda 150 kişi ölmüştür (KK2). Nitekim, çocuk yaşında, Yunanistan‟dan gelen kafile-

ler arasında yer alan Reşat Dürri Tesal, “… bayrağımızı taşıyan ve Türkler tarafından yönetilen bir ge-

mide olmanın huzur ve gururunu yaşıyordum” diyerek bu duygularını anlamlı bir biçimde dile getirir. 

Ama yine de, devletin mübadilleri taşıtmak için daha çok köhne vapurlar kullandığını da belirtmektedir” 

(Tesal, 1989: 17-20). Bu durumun, dönemin zorlayıcı koşullarındaki imkânsızlıklardan dolayı yaşandığı 

bilinmektedir. Zira, yeni Türkiye Cumhuriyeti bu bahiste de planlı ve adil bir taşıma, yerleştirme yapıla-

bilmesi için çok çaba sarf etmiştir. 

Mübadele sonrası Türkiye‟ye dönen göçmen Türkler, bir kısım vatandaşlarca hor görülmüşlerdir. 

Onlara kaba bir tabir olan gâvur demişlerdir. Göçmen Türklerdeki kırgınlık devam etmektedir. Yunanis-

tan‟da yaşarlarken kendilerine Türk diyen Yunanlılara tezat olarak; Türkiye‟de yaşayan Türkler, onlara 

Türk demiyorlardı. Kaynak kişinin ifadesine göre; o aileler Türk olmasalardı, vatansever olmasalardı, 

tüm o zorlu yolu aşıp Türkiye‟ye neden gelsinlerdi, diyerek yapılan kabalığın yersiz olduğunu anlatıyor. 

Fakat Türkiye‟den mübadele ile Yunanistan‟a dönen Yunanlılar da kendi vatanlarında gâvur olarak ad-

landırılıp hor görülmüşlerdir (KK2). Zira Anadolu‟dan Yunanistan‟a göç edenler de gittikleri yerde, "Biz 

Mikrasiatesler" diyerek kendilerini "yerliler'' veya "Yunan"lardan çeşitli şekillerde ayırıyorlardı (Hirsc-
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hon, 2000: 15). Mübadil vatandaşların 1924 sürecinde toplumla adaptasyon konusunda bazı sorunlarının 

ortaya çıktığı tespit edilmektedir. Bunların en önemlisi iki çelişik durum olarak Yunanistan'dan Türki-

ye'ye gelen vatandaşların bölgede kabul görmemiş ve sert şekilde dışlanmış olmalarının yanı sıra aynı 

şekilde Türkiye'den Yunanistan'a giden Rumlar da benzer muamelelere maruz kalmalarıdır. Bernard 

Lewis, bu değişimin Anadolu Ortodoksları için vatana kavuşma değil, gurbete sürgün olduğunu söyler 

(Tokalak, 2017: 58). 

Numan Toker‟in oğlu ve yine araştırmacı olan Emre Toker ise o dönemde yaşananları şöyle dile 

getiriyor: Yunanistan‟da babaannelerinin köyü 250–300 hanedir ve Türk aile sayısı bir hayli azdır. Lâkin 

köy halkı ile hiçbir sorunları bulunmamaktadır. Babaannelerinin kapı komşularından biri Hristiyan bir 

din adamıdır ve birbirleriyle çok iyi geçinirler. Fakat savaş gelince, Yunan askerleri köylerdeki Türk er-

keklerini toplamaya başlamışlardır. Babaannesinin erkek kardeşini, Yunanlı bir komşusu kendi mahze-

ninde gizlemiştir. Buradan komşuluk ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğu görülmektedir. Babaannesinin 

söylemiş olduğu üzere; bu baskınlar olmasa mübadeleye gerek olmayacakmış. Fakat hem baskılar hem 

de yurt özlemi nedeni ile Türkiye‟ye gelmişlerdir. Türk Devletince mübadil vatandaşlara tapu talepna-

mesi hazırlanmıştır. Buna göre Yunanistan‟da bırakmak zorunda kalınan varlıklarının dengi Türkiye‟de 

de o aileye devlet imkânları doğrultusunda verilecektir. Örneğin; bir ailenin yüz koyun ve iki katlı evi 

varsa, Türkiye‟de de bu varlıklar o aileye temin edilmeye çalışılmıştır. Mübadele ile gelecek vatandaşla-

rın bir kısmı Selanik Limanı‟ndan vapurlarla Türkiye‟ye getirilmiştir. Kaynak kişinin dedesi ve akraba-

ları Amerika seferi yapan ilk Türk yolcu gemisi olan Gülcemal
1214

 isimli bir vapurla Mimarsinan‟a var-

mışlardır. Babaannesinin söylemine göre o kadar çok gelen olmuş ki vapurlar kapasite üstü çalışmak 

mecburiyetinde kalmışlardır. Bu süreçte barınma, beslenme, sağlık vb. ihtiyaçları için o dönemdeki 

adıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) önayak olmuştur. Ailesine önce Bakırköy‟den bir yer teklif 

edilmiş; ama ailesi Çatalca‟ya yerleşmiştir (KK1). 

Mübadil vatandaşlar geldiklerinde biraz lisan sıkıntısı da çekmişlerdir. Yunanistan‟da yaşayan 

Türklere orada yaşarken Yunanca konuşmaları için bir ölçüde mahalle baskısı uygulanmıştır. Komşular-

la Türkçe konuşulabilirken sokakta Yunanca konuşmaktaydılar. Düğünlerini ve ağıtlarını bile Türkçe 

yaşayamamışlardır. Bu sebeple Türkiye‟ye dönen yaşlıların Türkçeleri zayıf kalmış ve yerel vatandaşlar-

la aralarında anlaşma güçlükleri yaşanmıştır. Ercan Haytoğlu‟nun 2005 yılında Honaz Mübadillerinden 

Kamile Karabenli, Mustafa Akan, Necdet Karabenli ve Zeynep Davran ile yaptığı mülakata göre, “Yu-

nanistan‟dan gelen Türkler çok az veya bozuk Türkçe konuşmalarına rağmen diğer mübadillerin onlara 

yardım ettikleri görülmüştür” (Erdal, 2015: 1270). İki tarafın mübadilleri de dil ve kabul anlamında dış-

lanmışlık yaşamışlardır. Günümüzde ise bu sorunlar mevcut değildir ve halk uyum içerisindedir (KK2). 

Bu noktada Kaleiçi Mahallesi‟nde tüm evlerin sığınaklarından İstanbul'a çıkan tünellerin yapıldığı 

hakkında söylentiler mevcuttur. Bu durumu, Patriyotların çekincelerinin olduğuna bağlamak mümkün-

dür. Dilde birlik sıkıntısını ise; en çok okul çocukları ve devlet dairelerine gidenler yaşamıştır. 

Ayrıca, “Evliya Çelebi'nin daha 17. yüzyıl ortalarındayken ziyaret ettiği Selanik ahalisi için, hepsi 

ehl-i keyf ve çok nüktedan insanlardır, dediği göz önüne alınırsa bu davranış tarzının pek de hoş karşı-

lanmadığını söyleyebiliriz (Gökaçtı, 2002, 283). Lâkin Evliya Çelebi'nin yorumladığı 17. yüzyıl Selanik 

ahalisi ile 20. yüzyıl Selaniklileri arasında farklılaşma olmuş olabileceği gerçeği de mevcuttur. Ayrıca, 

Selanik ahalisi derken Türkleri mi, Rumları mı yoksa her iki halkı da mı kastettiği yoruma açıktır. 

Diğer yandan, “Mübadillerin yazın topluca pikniğe gitmeleri ve kışın da haremlik selâmlık usule 

uygun evlerde sazlı sözlü toplaşmaları yerel halk Gacallar tarafından hoş karşılanmıyordu” (Gökaçtı, 

2002, 273). Her ne kadar Çatalca içerisinde gruplar arasında kırgınlıklar olsa da, halk mülakatlarında gö-

rülmektedir ki zaman içerisinde insanların kendilerine özgü insancıl vasıfları bu durumu tersine çevir-

miştir. 

Etnik yapılar arasında uyum problemi ile ilgili olarak; evliliklerin, karşılıklı alıp vermelerin sonun-

da sosyal ilişkilerin de gelişmesi sebebiyle uyum sorununun yaşanmadığına dikkat çekiliyor. Çatalca'da 

                                                           
1214 ‚ Taşıma işini denizyoluyla yapmak, her yönden daha pratik ve avantajlı görülüyordu. Çünkü, halkın küçümsenemez 

kısmı liman kentlerine yığılmıştı; üstelik de, iki ülke arasındaki deniz, yolu kısaltan ve taşımayı kolaylaştıran özelliklere 

sahipti. Böylece taşımanın denizyoluyla yapılması daha az masraflı olabilecekti‛(Arı, 2000:37). 
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yapılan röportajlarda da yerel halkın bunu destekleyici ifadeleri olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk‟ün şu 

sözleri bu anlamda son derece kıymetlidir: “Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en 

geriye kalanlar, yani „Düşmanla sonuna kadar dövüşenler‟ çekilen ordunun ri‟cat hatlarını sağlamak 

için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler 

kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır. Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu bir konuşmada ata-

larının Anadolu'dan Rumeli'ye göç eden Yörük Türkmenler olduğunu dile getirmiştir (Aysal, 2017: 3).  

Kitlesel göçlerin en önemlilerinden biri olan ve Lozan‟da imzalanan nüfus mübadele sözleşmesi, 

zorunlu ve kitlesel göçe mecbur bırakılan halklara uygulanan muahededir. Yanlarında yalnızca taşınabi-

lir eşya, bilgi birikimi, örf ve âdetlerini getirebildiler. Göç olayı ile Türkiye‟ye aktardıkları deneyim, kül-

türel değerler ve birikimleri, bir iki kuşak sonrasında ortaya çıkan uzlaşma evresinde ortak bir belleğin 

oluşmasında hoş bir çeşni olmuştur. Bugünkü kültürün oluşmasını ve gelecek kuşaklara aktarımını amaç 

edinen bir grup mübadil vatandaşın çocukları 2001 yılında Lozan Mübadilleri Vakfı‟nı kurarak mübadil-

lerin folklorik, kültürel, sanatsal değerlerini korumak, yakın tarihin zorunlu göçe ilişkin bölümünü araş-

tırmak, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişki ve dostluğu pekiştirmeyi hedeflemişlerdir. Bu çeşniyi 

yaşatma, geliştirme ve yeni kuşaklara aktarım sürecinin sorumluluğu tüm mübadillerce paylaşılmaktadır.  

Ardından vakıf, 2010 senesinde Avrupa Kültür Başkenti Ajansı‟na Çatalca Belediyesi ortaklığında 

proje olarak sunulmuştur. Cumhuriyet‟ten önce Rum taverna binası, Cumhuriyet döneminde Ziraat Ban-

kası olarak kullanılmış olan bina, Ölçer ailesinden müze olarak kullanılması için tahsis edilmiştir. Müze, 

20 Aralık 2010‟da halkın ziyaretine açılmıştır. Kurulduğu zaman ilk ve tek müze olduklarını söyleyen 

kaynak kişi, Samsun Alaçam‟da da Mübadele Müzesi açılması üzerine tek olması durumunun ortadan 

kalkarak ilk olma vasfını üstlendiklerini belirtir (KK3). Çatalca‟nın merkezinde bulunan Çatalca Kültür 

ve Turizm Evi‟nde eski Çatalca halkının fotoğraf ve eşyalarının yanı sıra zamanında kullandıkları elişi 

çalışmaları da sergilenmektedir. Ayrıca, çok yakında bulunan Mübadele Müzesi‟nde, Çatalcalı mübadil-

lerin giysileri ve elişleri de görülebilmektedir. Bu kültür unsurları halkın köklerinden kopmamasını sağ-

layarak bulunduğu yere aidiyet duymasını kolaylaştırmıştır.  

 

SONUÇ 

Sanayi Devrimi rüzgârıyla gelen yenilenme ve modernleşme, Türkiye‟de farklı kesimlerce farklı 

sonuçlara sebep olmuştur. Türkiye‟nin doğusu ile batısı arasındaki yatırım ve sermaye tutarsızlığı genel-

likle ekonomik göçe sebebiyet vermiştir. Tarıma ve toprağa bağlı bölgelerde emek gereken tarım çalış-

malarına ihtiyaç/yatırım azaldıkça, göç tetiklenmiştir. Bunun yanı sıra sağlık, eğitim, alt yapı, eğlence, 

kültürel etkinlikler, terör, çeşitli afetler de iç göçün sebepleri olsa da pasta diliminde büyük payı ekono-

mik nedenlerin aldığını görmekteyiz. 

1950‟ler sonrası göçün sebebi ekonomikken, I. Dünya Savaşı sonrasında oluşan mübadelenin sebe-

bi toplumsal çatışmalardan doğabilecek tatsızlıkları önlemek yani güvenlik ve huzuru sağlamak olmuş-

tur. Çatalca‟da gerçekleştirilen saha çalışmaları, beşerle ilgilenen tüm dallarda hem zaruri hem de kıy-

metli kaynaklar olarak görüldüğünden, kaydedilen bilgiler üzerinde fazlaca değişiklik yapmadan sunul-

maya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada, göç hadisesinin hem öncesi, hem de sonrasında yarattığı 

psikolojik, sosyolojik ve kültürel etkiye de değinilmiştir. Tüm bu anlatıların hafızamızı canlı tutabilmek 

ve silinmemesi adına ivedilikle kayıt altına alınması gerektiği kanaati çalışmanın sonuçlarından biri ol-

muştur. 

Diğer önemli bir sonuç ise, 1950 sonrası görüldüğü üzere “ekonomi” ve I. Dünya Savaşı sonrası 

anlaşıldığı kadarıyla “güvenlik”, insan göçünü tetikleyen veya oluşturan yegâne etkenlerdendir. Lâkin 

büyük sorunlara çözüm olarak gerçekleştirilen göçler, beraberinde yeni sorunlar getirmiştir. Bu sorunla-

rın en belirgini “uyum” ve “kabul edilme” kavramına dayalı sosyolojik etkenlerdir. Bunun neticesinde 

göç yaşamış insanların sosyo-psikolojik olarak belli oranlarda zarar gördükleri ama mücadele ettikleri 

izlenimine ulaşılmıştır. Tüm bu sonuçlar neticesinde, elde edilen düşünce, “insan yaşamının düzgün sür-

dürülmesi amaçlandığı sürece sorunların çözülebileceği ve çözümsüz kalan sosyolojik sorunların savaş 

kadar olmasa da ona yakınsayan acılar yaşattığıdır”.  
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